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 2020 ليويو

مدققي الحسابات )المحاسبين القانونيين(    لتزاماتإدليل 
 ل وتمويل اإلرهاب  متطلبات مكافحة غسل األمواب
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 مـقـدمـة 
 

ستقرار وسمعة الدول وسالمة إيعتبر غسل األموال وتمويل اإلرهاب من الجرائم الخطيرة التي تهّدد 
عّد من المعضالت الجوهرية التي تواجهها المجموعة الدولية على غرار الجريمة  ونزاهة نظامها المالي وهو ي  

 ة. واإلرهاب وغيرها من الجرائم المستحدثبشر المنظمة والفساد واالتجار بال 

وينتج عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب مخاطر وأضرار إقتصادية واجتماعية فادحة من حيث  
تدني سمعة النظام المالي وحرمان الدولة من موارد مالية هامة يمكن تخصيصها للتشغيل والتنمية والمرافق 

لزيادة في معدالت العمومية والتوزيع غير العادل للدخل القومي والتنقيص من حجم االدخار الوطني وا
التضخم والمساهمة في تدني العملة الوطنية مقابل تزايد الطلب على العمالت األجنبية والمساس بقواعد  
المنافسة الشريفة والنزيهة والتأثير السلبي على نمط االستهالك من خالل بروز ظاهرة االستهالك غير  

 المعتدل وتنامي الفساد والرشوة.

سائر األعمال واإلجراءات التي يتم من خاللها تمويه عائدات عامة  بصفةيشمل غسل األموال 
أو هي عملية أو جملة عمليات تهدف إلى إخفاء  ،بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع ةأنشطة إجرامي 

المنشأ االجرامي لألموال وإظهارها في صورة أموال متحصل عليها من نشاط مشروع ومحاولة إضفاء طابع  
ستخدامها في االقتصاد الرسمي أو الظاهر وربما تمويل نشاط تجاري  إلك األموال بنية المشروعية على ت

غير مشروع. من هذا المنظور، تعد عمليات غسل األموال أنشطة مكملة ألنشطة إجرامية سابقة أسفرت 
 .غير المشروعةمن األموال  كميات عن تحصيل 
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لالرهاب أو لمن يشجعون  شكال الدعم أو المساندة المادية  أأما تمويل اإلرهاب فهو يستوعب جميع  
 أو الذين يقومون بوضع خطط اإلرهاب أو يشاركون فيه. يه عل

1 
 

على المؤّسسات المالية من    أساسا   مقتصرا  ومن منظور تاريخي،  ولئن كان غسل األموال في بدايته 
خالل إساءة استعمال القطاع المالي والبنكـّي إلخفاء الّطـابع االجرامّي لبعض األموال، إاّل أّن هذه الظاهرة  

)بما في ذلك المهن القانونية مثل  المحددة عرفت تمّددا لتشمل توظيف األعمال والمهن غير الماّلـية
الصناديق االستئمانية والشركات( واستخدامها لنفس الغايات وهو ما  المحاسبين والمحامين ومزودي خدمات  

إلى سحب توصياتها المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل   2003سنة  2دفع مجموعة العمل المالي
إلى متطلبات نظام مكافحة غسل  عها اإلرهاب على عديد األعمال والمهن غير المالية المحددة وإخضا

رهاب. غير أّن هذا التوّسع لم يكن عاّما ومطلقا وإنما كان مقتصرا على بعض األنشطة األموال وتمويل اإل
 التي تمارسها المهن المذكورة والتي تنطوي على مخاطر مرتفعة لغسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

للمجرمين الراغبين   بعض األنشطة واألعمال من خارج القطاع المالي جذابة بشكل خاّص  و تعتبر 
ر االجرامي للعائدات التي تحصلوا عليها إثر ارتكابهم جرائم مالية. وعلى اعتبار أن هذه د اء المصفي إخف

األعمال واألنشطة تنطوي على مخاطر إساءة االستعمال، فإنه تّم إخضاعها لمتطلبات مشابهة لتلك  
ألعمال غير المالية  ذلك تمت تسمية هذه األنشطة واألعمال بالمهن والالمفروضة على المؤّسسات المالية. 

دة لكن ما يجمع بينها هو كونها جذابة لغاسلي األموال بحكم مساهمتها في  عة ومتعدّ متنوّ و هي  دةالمحدّ 
  بالقطاع المالي المشروع.م على إدماج المتحصالت االجرامية ه مساعدت

 
 oum7.com/story/2019/5/256https://www.yالصورة مأخوذة من الموقع االلكتروني :  1
، ومهمتها وضع المعايير وإعداد 1989فاتف( هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أنشأت سنة (ي المال العمل مجموعة 2

  ماية النظام العالمي المالي.وتعزيز السياسات الهادفة إلى مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بهدف ح
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كمهنة مستقلة في مجال  1 وتتمثل المخاطر المرتبطة بمدققي الحسابات )المحاسبين القانونيين(
في إمكانية إستغالل هذه المهنة في إخفاء هوية المستفيدين   ،غسل األموال وتمويل اإلرهاب بشكل أساسي

الحقيقيين أو المشاركة في معامالت مالية أو تقديم خدمات من شأنها المساهمة في تمويه عائدات أنشطة  
لة بعض الخدمات التي يقدمها مدققو الحسابات والتي بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع. ومن أمث  ةإجرامي

 يمكن استغاللها في عمليات غسل األموال أو تمويل االرهاب، نذكر :

ذلك أن بعض هذه    :تأسيس وإنشاء الشركات أو الترتيبات القانونية األخرى )مثل الصناديق االستئمانية( -
 متحصالت الجريمة والمجرمين.ؤّدي إلى إخفاء الصلة أو الربط بين تالخدمات قد 

يستخدم إما لتغطية نقل األموال غير المشروعة قد ذلك أن انتقال ملكية العقارات  :شراء وبيع العقارات  -
 أو االستثمار النهائي للمتحصالت بعد تمريرها من خالل عمليات الغسل.

ليات الصرف األجنبي أو  إجراء عمليات مالية نيابة عن عمالئهم مثل اإليداع أو السحب النقدي أو عم -
 .2شراء وبيع األسهم وإرسال أو استالم التحويالت الدولية لألموال

 تقديم استشارات وتوفير خدمات بقصد التخطيط للتهرب الضريبي.  -

وإعتبارا لخطورة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بشكل عام، فقد توّلت الدول تجريمهما ووضع عقوبات 
ت وهو الشأن في دولة قطر التي جّرمت غسل األموال وتمويل اإلرهاب وأقرّ ، لمرتكبي هاتين الجريمتين

المتعلق بمكافحة غسل األموال  2019( لسنة 20عقوبات لمن تورط فيه وذلك بمقتضى القانون رقم )
 وتمويل اإلرهاب. 

المقاربة  إلى جانب  مقاربة وقائيةغير أن المعالجة الشاملة لظاهرة غسل األموال تقتضي تبني 
: هذه المقاربة الوقائية تقوم على تحميل المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير   الردعية أو الجزائية 

بما في ذلك مدققي الحسابات( التزامات يجب عليهم القيام بها في سبيل منع حصول  )المالية المحددة 
على التعرف على مرتكبيها في صورة    عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو رصدها ومعرفتها والمساعدة

اقترافها. ويقوم نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على التكامل بين هذين الجانبين الوقائي من  
 جهة، والردعي من جهة أخرى.

 
بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات الذي ألغى   2020( لسنة  8في إطار هذا الدليل االرشادي، تّم استعمال عبارة مدققي الحسابات تبعا لصدور القانون رقم ) 1

بوصفه الشخص الطبيعي أو  "دقق الحساباتم"صبح يستعمل عبارة أالمتعلق بتنظيم مهنة مراقبي الحسابات والذي  2004( لسنة 30القانون رقم )

حلّت تسمية مدقق الحسابات محّل تسمية المحاسبين  2020( لسنة 8المعنوي المقيد في سجالت المحاسبين القانونيين. بداية من سريان القانون رقم )

قانونية المحمولة على المحاسبين القانونيين بعنوان نظام القانونيين رغم أن التسميتين تحيالن إلى نفس المهام ونفس المهنة. وعليه فإن االلتزامات ال

 انتقلت إلى مدققي الحسابات. 2019( لسنة 20مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والواردة بالقانون رقم )
حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، األعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكاف 2

 . 4- 3، ص. 2008نوفمبر 
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ويهدف هذا الدليل االرشادي إلى التعريف بالتشريعات المتصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل  
بسيط االلتزامات المحمولة على مدققي الحسابات بعنوان نظام مكافحة غسل األموال اإلرهاب وتوضيح وت

بإصدار قانون مكافحة غسل األموال   2019( لسنة 20وتمويل اإلرهاب مثلما تّم ضبطها بالقانون رقم )
ة غسل  بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون مكافح  2019( لسنة  41وتمويل اإلرهاب وقرار مجلس الوزراء رقم )

 ات قواعد التزامباصدار  2020( لسنة 48وزير التجارة و الصناعة رقم ) قرارو  األموال وتمويل اإلرهاب 
وتجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق  الحسابات القانونيين  مدققي

المشار إليها الحقا في هذا الدليل ) و   غسل األموال وتمويل اإلرهاب   مكافحة  االستئمانية والشركات بمتطلبات 
، كل ذلك في سبيل نشر الوعي بمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومساعدة مدققي ("بقواعد اإللتزامات "

ة من حيث خاّص وتمويل اإلرهاب  على اإلمتثال لمتطلبات نظام مكافحة غسل األموال  القانونيين  الحسابات  
المشبوهة وتحرير تقارير إشتباه عالية الجودة تساعد وحدة المعلومات المالية واجب اإلبالغ عن المعامالت 

 على أداء مهامها بفعالية ونجاعة. 

بإدارة   2019( لسنة 95ويتوّلى قسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المحدث بموجب القرار رقم )
قي الحسابات لمتطلبات مكافحة غسل  شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، الرقابة على امتثال مدق

واقتراح الجزاءات المالية واإلدارية ضد من ثبتت مخالفته    األموال وتمويل اإلرهاب الموضحة في هذا الدليل
منهم ألحكام القانون و الئحته التنفيذية ، و أية قرارات أو توجيهات ذات صلة ، وإبالغ وحدة المعلومات 

 ذ في هذا الشأن.المالية باإلجراءات التي ت تخ

التي تبنتها دولة  التعريف بالمقاربة التشريعية الشاملة الى هدف يهذا الدليل االرشادي  و جدير بالتذكير أن
والتذكير بااللتزامات القانونية المحمولة على مدققي    قطر للتصدي لمخاطر غسل األموال و تمويل االرهاب 

ال يغني بأي حال من األحوال عن مراجعة النصوص  االطالع عليه إال أنالحسابات في هذا المجال. 
التنفيذية سارية المفعول بالدولة والمنشورة بالجريدة الرسمية والتي تبقى المرجع الرسمي في اللوائح  القانونية و 

 غير المالية المحددة   والمهن  األعمال  تحديد االلتزامات القانونية المحمولة على مدققي الحسابات وغيرهم من 
 عة لمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.الخاض

ومما ال شك فيه أن امتثال مدققي الحسابات لهذه االلتزامات هو بمثابة المعاضدة لمجهودات الدولة 
الرامية إلى التصدي إلى غسل األموال وتمويل اإلرهاب والحفاظ على نزاهة وسالمة األنشطة اإلقتصادية  

 والمالية بالبالد. 
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 الجــزء األول : مـراحــل وطــرق غــسل األمــوال 
 

يشمل غسل األموال كلّ األموال غير المشروعة الناتجة عن مجموعة واسعة النطاق من األنشطة  
، الرشوة، التحيل، االبتزاز، الدعارة، الغش، خيانة األمانة...(. بشراإلجرامية )بيع األسلحة، االتجار بال 

 هذه األنشطة اإلجرامية المختلفة على مراحل متعددة ويتّم وفقا ألساليب متنوعة.غسل عائدات ينطوي  و 

 :  الفرع األول : مراحل غسل األموال

 يتّم غسل األموال على ثالثة مراحل متتابعة : 

: هذه المرحلة تتضمن إدخال  Placementهي مرحلة توظيف أو إحالل مرحلة اإليداع :  .1
ويحدث  النظام المالي وعادة ما يكون ذلك من خالل مؤسسة مالية، األموال غير المشروعة في

أن يحصل ذلك أيًضا من خالل عمليات الشراء نقدا ألصول عالية القيمة، مثل السيارات أو  
في الغالب تتم تجزئة  العقارات. قد تتحقق هذه المرحلة بإيداع أموال نقدية في حساب مصرفي و 

المبالغ النقدية الكبيرة إلى مبالغ أصغر حجما وأقل بروزا، يتم إيداعها في أزمنة مختلفة وبفروع 
 ه ال تؤديفي هذا الصدد، أنتتجه المالحظة   و مختلفة لمؤسسة مالية أو بمؤسسات مالية متعددة.

تيال واالختالس والفساد إلى تحويل  كل الجرائم إلى عائدات نقدية، فكثيرا ما تؤدي جرائم مثل االح
متحصالت الجريمة ليست أمواال نقدية   كما أن العائدات مباشرة إلى الحساب المصرفي للجاني.

في كل األحوال إذ يمكن أن تشمل ما تدره  هذه األموال من أرباح أو فوائد أو ريع أو أي ناتج  
جزئيا إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية  آخر ، سواء بقيت على حالها أو تم تحويلها كليا أو 

 .((Bitcoinكما يمكن أن تأخذ العائدات اإلجرامية شكل العمالت المشفرة مثل البيتكوين  أخرى .
تبدأ المرحلة الثانية من غسل   : هي مرحلة التعتيم :Layering مرحلة التمويه أو التغطية  .2

األموال بعد دخول األموال غير المشروعة إلى قنوات النظام المالي الشرعي. في هذه المرحلة يقوم  
غاسل األموال بإتخاذ خطوات تؤول إلى الفصل أو التفريق بين األموال المراد غسلها ومصدرها  

لمصرفية التي تتّخذ نمط العمليات غير الشرعي، من خالل إنجاز مجموعة معقدة من العمليات ا
المصرفية المشروعة، كل ذلك بهدف جعل تتبع مصدر تلك األموال غير المشروعة أمرا صعبا. 
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ومثال ذلك أن يتّم تحويل األموال أو األوراق المالية من بنك إلى آخر أو أن يتّم تحويل هذه األموال 
يكات والحواالت البريدية أو السندات ألمر إلى أي شكل من أشكال األدوات القابلة للتداول كالش

حاملها أو يتم تحويلها إلى حسابات أخرى في مناطق إدارية مختلفة أو يتم تحويل األموال إلى بنوك 
االيداعات البنكية )وهي ما تعرف بالمالذات سرية  موجودة بدول تكّرس قواعد صارمة بخصوص 

لتمويه على المبلغ المحّول بإفتعال سلع أو خدمات  المصرفية اآلمنة( أو أن يقوم غاسل األموال با
 وهمية. 

: هي المرحلة الختامية في   Integrationمرحلة االدماج ويطلق عليها أيضا مرحلة التجفيف  .3
وتؤول إلى إضفاء طابع الشرعية على األموال. في إطار هذه المرحلة يتم دمج   غسل األموال

أو في القطاع المصرفي لكي تبدو كأنها عائدات أو األموال المغسولة في الدورة االقتصادية 
متحصالت طبيعية لصفقات تجارية مبررة. ومن أمثلة العمليات المنجزة في إطار هذه المرحلة نذكر 
تسديد فواتير وهمية، شراء شركات صورية بمبالغ أرفع من قيمتها، إبرام عمليات بيع متتابعة، ابرام  

 قروض وهمية ...

1 

  الثاني : أساليب غسل األموال :الفرع 

 تتميز أساليب وآليات غسل األموال بالتنوع والتعدد. وفيما يلي أهم أساليب غسل األموال :

 
 https://sensyria.com/blog/archives/1263هذه الصورة مأخوذة من الموقع االلكتروني :  1
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هي طريقة تقوم على تقسيم المبالغ النقدية إلى مبالغ مالية  :  structuring or Smurfingالتجزئة  -
صغيرة يتم إيداعها بالمؤسسات المالية بهدف التمويه حتى ال يقع بلوغ الحّد الذي يترتب عليه القيام  
بواجبات اإلبالغ. هذه الطريقة تفترض "تجنيد" أشخاص يكونون عادة محّل ثقة الغاسل أو من المقربين  

 إليه. 
: يعمد الغاسلون إلى شراء األصول مرتفعة القيمة نقدا مثل السيارات واليخوت   صول بثمن معجلشراء األ -

لكنهم يعمدون في الغالب بعد ذلك باستعمال هذه األصول أو بيعها  ثم يقومون  ،ت أو الذهب والمجوهرا
 لها بأسماء أشخاص مقربين منهم تفاديا إلثارة الشكوك.إلى تسجي

: وفقا لهذا األسلوب يتم تهريب مبالغ نقدية هامة عبر الحدود إلى دولة تهريب مبالغ نقدية ضخمة  -
التي تعتمد قواعد  Bank off shoreالخارجية أخرى وإيداعها هناك في إحدى المؤسسات المالية 

تمويل وليست لديها أنظمة فعالة لمكافحة غسل األموال و  ّرية المصرفيةصارمة من حيث حماية الس
 اإلرهاب.

: في إطار هذا األسلوب،   cash incentive businessاألنشطة القائمة بشكل مكثف على النقد  -
يقوم غاسلو األموال بممارسة أنشطة وأعمال تحّقق في العادة نسبة كبيرة من إيراداتها نقدا، ثم يتّم  

المتأتية من نشاط إجرامي. تعمل هذه المؤسسات استخدام حسابات هذه األنشطة واألعمال إليداع األموال  
بشكل علني وهي بذلك تحقق إيرادات نقدية من األعمال المشروعة )التي تمارسها بصورة عرضية(  
باإلضافة إلى النقد غير المشروع. في مثل هذه الحاالت، عادًة ما تزعم الشركة أن جميع المبالغ النقدية  

أتية من نشاطها الظاهر )النشاط القائم بشكل مكثف على النقد( التي تسلمتها هي أرباح مشروعة مت
وترتبط هذه األنشطة في الغالب بقطاع الخدمات بالنظر إلى صعوبة إكتشاف االختالفات بين اإليرادات 

 والتكاليف، ومن أمثلة هذه األنشطة المطاعم والحانات والكازينوهات ومواقف السيارات ...
: ي عّرف غسل األموال  Trade-based money laundering التجارةغسل األموال القائم على  -

القائم على التجارة بأنه عملية تمويه عائدات الجريمة وتحويل القيمة )أو التالعب بها( من خالل استخدام  
. 1المعامالت التجارية، في محاولة إلضفاء الشرعية على المصدر غير المشروع لمتحصالت الجريمة

عملية، يمكن تحقيق ذلك من خالل التالعب بسعر أو بكمية أو بنوعية الواردات أو من الناحية ال
التضخيم أو التنقيص المفتعل من قيمة الفواتير بنية التمويه. وغالبا ما يستخدم أسلوب وكذلك    الصادرات 

در غسل األموال القائم على التجارة، بمعية أساليب أخرى لغسل األموال، لمزيد التعتيم على المص
االجرامي لألموال. فعلى سبيل المثال يمكن لألعمال الفنية أن تكون محّل استعمال بغرض غسل األموال 

 
 حول هذا األسلوب في غسل األموال :  2006هذا التعريف مستمّد من الدراسة التي أعّدتها مجموعة العمل المالي سنة  1

Financial action task force, Trade based money laundering, 2006. 
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يتبعها المتداخلون    بالنظر إلى ارتباط ثمنها بعديد المعطيات غير الموضوعية وكذلك السرية المطلقة التي 
 في هذا القطاع من حيث عدم الكشف عن هوية المشتري والبائع. 

: وفقا لهذا األسلوب يقوم الغاسل بشراء عقار من شخص مستعد    Alteration of value  لقيمةتغيير ا -
 ،سبيل المثالللتواطئ معه من خالل التنصيص بعقد البيع على ثمن أقّل من الثمن الحقيقي. فعلى 

ألف ريال فقط. ثّم بعد   500يشتري الغاسل عقارا بمليون ريال لكن يتّم التنصيص بعقد البيع على ثمن  
ع العقار بقيمته الحقيقية وهي مليون ريال ويتحّصل الغاسل تبعا لذلك على تبرير  مّدة وجيزة يتّم بي 

 ألف ريال.  500مكذوب لمصدر أمواله في حدود 
: في إطار هذ األسلوب يقوم غاسل األموال باكتتاب    تبيض األموال من خالل عقود التأمين على الحياة -

يتولى إلغاء عقد التأمين أو العدول عنه ويتلقى  عقد تأمين على الحياة يتضمن دفع أقساط مرتفعة، ثم 
 جزءا من المبلغ المتفق عليه فيحصل تبعا لذلك على تبرير ألمواله التي اكتسبها بشكل غير شرعي.

 
لكن هناك بعض األساليب  ،    األنماط العامة لعمليات غسل األموال  األساليب المشار اليها أعاله   تعكسو  

التي تكون فيها مساعدة األعمال والمهن غير المالية المحددة )خاصة منها المهن القانونية والحسابية(  
العمل المالي أّن  فقد إعتبرت مجموعةحاسمة من حيث تصميم وإنجاز مخططات غسل األموال. 

زيز قدرات مرتكبي الجرائم المالية من  في تعلمهنيين والمحترفين والعارفين قد يكون لهم إسهام كبير ا
خالل تصميم وتنفيذ مخططات معّقـــدة ومتطّورة لغسل األموال بهدف إخفاء الثروات غير المشروعة  

 : . ومن أمثلة ذلك نذكر1وتجميعها ونقلها واالستفادة منها 
انية كإحدى  قد تستعمل الصناديق االستئم المساعدة على تكوين الصناديق االستئمانية الصورية : -

الفصل بين الملكية القانونية  وسائل التعتيم أو االخفاء للمالكين الحقيقيين لألموال بحكم قيامها على 
 والملكية الفعلية )أو السيطرة الحقيقية( على األصول. 

: وفقا لهذه المخطط يسّلم غاسل األموال  المساعدة على تصميم وإنجاز مخططات االقتراض من النفس   -
لشخص متواطئ معه أمواال غير مشروعة. هذا الشريك يتولى إقراض الغاسل مبلغا مساويا للمبلغ الذي 

رعّي على  سبق أن تسّلمه ويتم توثيق العملية في كتب قرض تام الموجبات قصد إضفاء الطابع الش
 أموال الغاسل.

وهي شركات تّم تأسيسها    Shell companiesالمساعدة على إنشاء الشركات الصورية أو الوهمية   -
)أي أنها كيان قانوني( ولكن ليست لها عمليات مستقلة أو أصول كبيرة أو أنشطة أو أعمال جارية أو  

 
1 FATF, Professional money laundering, July 2018. 
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ن هيكل الملكية وبمساهمة شركاء  موظفون. ويمكن إنشاء الشركات الصورية بإعتماد أشكال مختلفة م
 منتمين إلى عدة دول.

وهي شركات تعمل بشكل تاّم   front companies المساعدة على إنشاء وإدارة شركات الواجهة -
غالبا ما تباشر هذه الفئة  و وكامل وتتمتع بكافة خصائص ومظاهر الشركة التي تباشر نشاطا مشروعا.  

لموجهة لألشخاص مثل المطاعم والنوادي الليلية والصالونات  من الشركات نشاطها في قطاع الخدمات ا
بحكم إعتماد هذه األنشطة على االستعمال المكثّـــف للّنـقد. ويتّم استعمال شركات الواجهة في عمليات  
غسل األموال من خالل خلط ومزج العائدات اإلجرامية بمداخيل األنشطة المشروعة التي تمارسها  

 الشركات المذكورة. 
تصميم وإعداد مخططات هدفها إخفاء المستفيد الحقيقي من األشخاص المعنوية بما يسمح بالفصل   -

من ذلك مثال تصميم هيكل    شاط إجرامينبين الشخص الطبيعي )غاسل األموال( واألموال المتأتية من  
طبقات بغرض  تشكل  التي  متداخلة  الملكية وسيطرة معقد يقوم على وجود شركاء من األشخاص المعنوية  

والفصل بين المستفيد الحقيقي واألصول، تعدد المستفيدين الحقيقيين من حساب واحد، اللجوء  اإلخفاء
 إلى إستعمال أشخاص معنويين كمديرين أو أعضاء مجالس االدارة.

مع تعّمد عدم اإلفصاح عن القائم بالتسمية أي المالك أو   العمل كمديرين بالنيابة في بعض الشركات -
 ير الفعلي والحقيقي.المس

القائمة خاصة على تغيير تسمية أو الوصف  المساعدة وتقديم االستشارة في مخططات االحتيال -
القانوني لبعض العقود بنّيـة التضليل أو على إعداد فواتير مزيفة أو مفتعلة، خاصة بنية التهرب 

 الضريبي. 
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 اإلرهاب  وتمويل األموال غسل  تجريم : الثاني الجزء
المتعلق بإصدار قانون مكافحة غسل األموال وتمويل    2019( لسنة  20من القانون رقم )   2تضمنت المادة

 اإلرهاب، تجريما واضحا وصريحا لغسل األموال، فقد جاء بها :  

 ُيعّد مرتكبًا لجريمة غسل األموال كل من قام عمدًا بأي من األفعال التالية :
من أفعال االشتراك في هذه    ت جريمة أو أيّ تحويل األموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصال  -1

شخص  الجريمة، بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك األموال، أو مساعدة أيّ 
 قام بارتكاب هذه الجريمة على اإلفالت من العواقب القانونية ألفعاله 

ة التصرف فيها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لألموال أو مصدرها أو مكانها أو طريق  -2
 حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها متحصالت جريمة 

 اكتساب األموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت تسلمها أنها متحصالت جريمة  -3
االشتراك أو االرتباط أو التواطؤ أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة  -4
و التعاون أو المساهمة أو التآمر في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من األفعال المحددة أ

 في هذه المادة. 
 وتعتبر جريمة غسل األموال جريمة مستقلة عن الجريمة األصلية. 

وعند إثبات أن األموال متحصالت جريمة، ال يشترط أن يكون قد تم إدانة الشخص بارتكاب 
 .جريمة أصلية

ول معاقبة األشخاص الذين يرتكبون الجريمة األصلية دون معاقبتهم على جريمة غسل  وال تح
 األموال. 

 

 إنطالقا من هذه المادة، يمكن إستعراض الخصائص العامة لجريمة غسل األموال :

  ، Crime of consequenceجريمة غسل األموال هي جريمة بالتبعية أو جريمة نتيجة  -1
فهي جريمة يتّم إرتكابها إثر اقتراف جريمة أولى ترتب عنها عائدات مالية، وتعرف الجريمة 

 . 1األولى اصطالحا بالجريمة األصلية 
ويشمل االخفاء كّل عمل  والتمويه،يتمثل الركن المادي لجريمة غسل األموال في فعل االخفاء  -2

من شأنه منع كشف حقيقة المصدر غير المشروع لألموال وبأي شكل كان، أّما التمويه فيشمل  
 كّل فعل من شأنه افتعال أو اصطناع مصدر شرعي غير حقيقي ألموال متأتية من نشاط إجرامي. 

 
اية أو جنحة وفقا للتشريعات النافذة في الدولة، سواًء ارتكب داخل الدولة أو خارجها، متى تولد عنه مال، الجريمة األصلية هي كل فعل يشكل جن 1

 المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  2019( لسنة 20من القانون رقم ) 1المادة وكان معاقباً عليه في كلتا الدولتين : 
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، ا لذلك تحت طائلة التجريمجميع العائدات أو المتحصالت يمكن أن يقع غسلها وهي تدخل تبع -3
فجميع األموال أو األصول )مادية أو غير مادية، منقولة أو ثابتة( أو المداخيل أو األرباح أو  
الفوائد الناتجة أو التي تم الحصول عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إثر ارتكاب إحدى 

 الجرائم األصلية، يمكن أن تكون موضوع جريمة غسل األموال. 
التبرير الكاذب  تشمل أو لمصدر األموال التبرير الكاذب  تفترضغالبًا ما غسل األموال  يمةجر  -4

  إرادته  واتجاه الجاني  لدى القصد  شرط بالتبعية يفترض  ما  وهوفي ما يتعلق بالهدف أو القصد: 
 قد  الكاذب  التبرير  هذا. شرعي غير  بشكل اكتسابها تم أموال لمنشأ الكاذب  التبرير  تحقيق  إلى

  ، بدين صوري، تسجيالت بنكية وهمية  إعتراف: فواتير وهمية، شهادات مزورة،  متعّددة  أشكاال  يّتخذ 
جريمة غسل األموال هي حينئذ جريمة قصدية غير أنه عمليا يجوز   .صورية شركات  إنشاء

االستدالل على العلم واإلرادة الالزمين إلثبات جريمة غسل األموال أو جريمة تمويل اإلرهاب من  
 .1الظروف الواقعية الموضوعية

جريمة غسل األموال هي جريمة نتيجة أو جريمة بالتبعية بحيث أن قيامها يقتضي إثبات   -5
يمة أصلية تّم في السابق ارتكابها ونتج عنها عائدات إجرامية ستكون موضوع أو محل جر 

 ويرجع إلى سلطة التتبع إثبات وجود الجريم األصلية.  جريمة غسل األموال.
: بالرغم من أن جريمة غسل   جريمة غسل األموال هي جريمة مستقلة عن الجريمة األصلية -6

إنها تشكل جريمة قائمة بذاتها ومستقلة عن الجريمة األموال تفترض وجود جريمة أصلية، ف
األصلية. تفريعا على ذلك يجوز تتبع الجاني من أجل جريمة غسل األموال حتى ولو لم يقع  

، 2إجراء تتبع من أجل الجريمة األصلية ومهما كانت العوائق التي حالت دون تتبع الجريمة األصلية 
األصلية متعذرا بسبب التقادم أو عدم التعرف على  ومثال ذلك أن يكون تتبع مرتكب الجريمة 

هذه المعطيات ال تحول دون التتبع من أجل   الجاني أو ارتكاب الجريمة خارج إقليم الدولة، فكلّ 
 جريمة غسل األموال.

)أ( إما مرتكب الجريمة األصلية : في هذه الحالة الجاني في جريمة غسل األموال قد يكون   -7
يقوم الشخص الذي اقترف الجريمة األصلية، بوصفه صاحب العائدات االجرامية، بنفسه باألعمال 
المؤدية إلى إخفاء المصدر االجرامي لألموال )ب( أو شخص آخر يساعد على التمويه على  

يمة األصلية( : هذا الشخص اآلخر يمّد يد المصدر االجرامي ألموال الغير )أموال مرتكب الجر 

 
 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. بشأن 2019( لسنة 20من القانون رقم )  (5المادة ) 1
 المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 2019( لسنة  20من القانون رقم ) (2 )المادة 2
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المساعدة لمقترف الجريمة األصلية قصد إدماج متحصالت الجريمة بالمسالك االقتصادية  
 الشرعية. 

 

هي الحبس لمدة ال تتجاوز عشر سنوات، والغرامة  العقوبة المستوجبة لجريمة غسل األموال  -8
( خمسة ماليين ريال  5,000,000يد على )( مليوني ريال وال تز 2,000,000التي ال تقّل عن )

 .1هما أكثر، لكّل من ارتكب إحدى جرائم غسل األموالغسلها، أيّ   أو ضعف قيمة األموال التي تمّ 
 

2 

 
 
 

المتعلق بإصدار   2019( لسنة 20من القانون رقم ) 3أما تمويل اإلرهاب فقد جّرمته المادة 
 اإلرهاب، والتي ورد بها ما يلي : قانون مكافحة غسل األموال وتمويل 

 
 
 
 

 
 المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 2019( لسنة 20من القانون رقم ) 78المادة  1
 content/uploads/2017/10/manabeaa.jpg-http://elsada.net/wpمأخوذة من الموقع االلكتروني  هذه الصورة 2
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ُيعد مرتكبًا لجريمة تمويل اإلرهاب كل من قام عمدًا وبقصد غير مشروع بتوفير أموال أو جمعها 
بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وذلك الستخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم  

 كليًا أو جزئيًا في أّي مما يلي :
 بعمل إرهابي أو أعمال إرهابية القيام  -1
بواسطة إرهابي أو كيان إرهابي، حتى في حالة عدم وجود رابط مع عمل إرهابي أو عمليات   -2

 إرهابية محددة 
تمويل سفر أفراد إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، وذلك بغرض  -3

 فيه أو توفير أو تلقي تدريبات إرهابيةارتكاب عمل إرهابي أو اإلعداد أو التخطيط أو المشاركة  
تنظيم ارتكاب، أو توجيه آخرين الرتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من األفعال المحددة  -4

 في هذه المادة 
االشتراك أو التواطؤ أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة أو التعاون  -5

شروع في ارتكاب أي من األفعال المنصوص عليها  أو المساهمة أو التآمر في ارتكاب، أو ال
 في هذه المادة. 

وتشمل األموال المستخدمة في جريمة تمويل اإلرهاب أية أموال، سواء كانت من مصدر مشروع 
أو غير مشروع، وبغض النظر عن استخدامها فعاًل في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ عمل إرهابي  

 أو ارتباطها بأي عمل إرهابي محدد. 
كما تتحقق جريمة تمويل اإلرهاب، بغض النظر عما إذا كان الشخص المتهم بارتكابها يتواجد  
في الدولة التي يوجد فيها اإلرهابي أو الكيان اإلرهابي، أو في الدولة التي ُأرتكب أو سُيرتكب  

 فيها العمل اإلرهابي، أو في دولة أخرى 
 سل األموال. جريمة تمويل اإلرهاب جريمة أصلية لجريمة غ وتعدّ 

 

 وفي هذا الصدد يمكن إبداء المالحظات التالية :
مالحقة   ذلك أنّ  ،يعتبر تجريم تمويل اإلرهاب من المتطلبات األساسية لمكافحة اإلرهاب   -1

تطبيق عقوبات على األشخاص الذيم يمّولون اإلرهاب ومصادرة أموال اإلرهابيين، هي من  و 
 والناجعة للحّد من موارد وقدرات المنظمات اإلرهابية. الوسائل العملية الفعالة 

  يقع تحت طائلة التجريم كل شخص قام عمدا بتوفير أو جمع أموال أو أصول أخرى، بأيّ  -2
وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، بنية غير مشروعة الستخدامها أو مع علمه بأنها سوف  

 تستخدم كليا أو جزئيا :
 أعمال إرهابية.  لتنفيذ عمل ارهابي أو عدة (أ
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 من قبل منظمة إرهابية.  (ب 
 من قبل شخص إرهابي.  (ت 
يمتّد تمويل اإلرهاب ليشمل تمويل سفر األفراد إلى دولة غير الدولة التي يقيمون بها أو التي  -3

بهدف ارتكاب أو التخطيط أو االعداد أو المشاركة في أعمال إرهابية أو   ،يحملون جنسيتها
 تقديم أو تلقي تدريب إرهابي. 

 سواء كانت متأتية من مصدر شرعيّ أموال أو أصول  تمتد جريمة تمويل اإلرهاب لتشمل أيّ  -4
وبغض النظر عن استخدامها فعاًل في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ عمل إرهابي      أو غير شرعيّ 

 . أو ارتباطها بأي عمل إرهابي محدد
وتشمل األموال المستخدمة في جريمة تمويل اإلرهاب األصول أو الممتلكات، أيًا كان نوعها،   

ك األصول المالية  مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، بما في ذل
والموارد االقتصادية كالنفط والموارد الطبيعية األخرى وكافة الحقوق المتعلقة بها، أيًا كانت 
قيمتها وطريقة الحصول عليها، وجميع الوثائق أو المستندات القانونية أيًا كان شكلها بما في  

، أو حصة فيها، وكذلك ذلك الصور الرقمية أو اإللكترونية، التي تثبت حق ملكية تلك األصول
األرباح أو الفوائد أو الريع أو أي مداخيل أخرى ناتجة عنها أو أي أصول أخرى يحتمل  

  استخدامها للحصول على تمويل أو سلع أو خدمات.
بصرف النظر عن استخدام األموال أو األصول بصفة فعلية في  تقوم جريمة تمويل اإلرهاب  -5

 . دمحدّ  عمل إرهابيّ  أو ارتباطها بأيّ  إرهابيّ تنفيذ أو الشروع في تنفيذ عمل 
تتوفر جريمة تمويل اإلرهاب بغّض النظر عّمـا إذا كان الشخص المتهم بارتكابها يتواجد في  -6

الدولة التي يوجد فيها اإلرهابي أو الكيان اإلرهابي، أو في الدولة التي أ رتكب أو سي رتكب فيها  
يمة العمل اإلرهابي، أو في دولة أخرى : ال تأثير لمكان تواجد الشخص المتهم بارتكاب الجر 

 اإلرهابية على قيامها من عدم ذلك. 
يكون مرتكب جريمة تمويل اإلرهاب عرضة لعقوبة جزائية بالحبس لمدة ال تتجاوز عشرين سنة   -7

وبالغرامة التي ال تقّل عن خمسة ماليين ريال وال تزيد عن عشرة ماليين ريال أو ضعف قيمة 
 .1هما أكثر التمويل أيّ 

بإصدار قانون مكافحة غسل    2019( لسنة  20ون رقم ) يعاقب الشخص المعنوي طبقا للقان -8
(  77اذ تنص المادة )األموال وتمويل اإلرهاب في جريمتي غسل األموال و تمويل االرهاب ، 

( أربعة ماليين  4,000,000يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن )من القانون المذكور على أنه :"  

 
 المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 2019( لسنة 20من القانون رقم ) 79المادة  1
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( ثمانية ماليين ريال، أو ثالثة أضعاف الحد األقصى  8,000,000ريال، وال تزيد على )
للغرامة المقررة للجريمة، أيهما أكثر، كل شخص معنوي، ارت كبت إحدى الجرائم المنصوص 

شخص طبيعي يعمل منفردًا أو كجزء من  عليها في هذا القانون باسمه ولصالحه من جانب 
جهاز تابع له، أو يشغل موقعًا قياديًا فيه أو يستند إلى تمثيله، أو لديه تفويض باتخاذ القرارات 

وال يحول ذلك دون معاقبة الشخص الطبيعي مرتكب   نيابًة عنه، أو مخول بممارسة السلطة فيه.
 الجريمة، بالعقوبة المقررة لها في هذا القانون. 

للمحكمة أن تقضي بمنع الشخص المعنوي، من مواصلة القيام بأنشطة تجارية معينة بصورة    و
مباشرة أو غير مباشرة وبشكل دائم أو مؤقت أو بوضعه تحت إشراف قضائي أو بإغالق مرافقه  
التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بصفٍة دائمة أو مؤقتة أو بحله وتصفية أعماله. ولها أن  

 ". الحكم الصادر ضده على نفقته الخاصة في جريدتين يوميتينتأمر بنشر 
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الجزء الثالث : التدابير الوقائية لمنع غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
مكافحة غسل األموال وتمويل   بمتطلباتالتزامات مدققي الحسابات 

 اإلرهاب
فئة األعمال والمهن غير المالية المحّددة المنصوص عليها بالماّدة األولى   تحت مدققو الحسابات ينضوي 

 المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب.  2019( لسنة  20من القانون رقم )

 يمارس مدققو الحسابات المهام التالية:   بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات،  2020( لسنة  8بمقتضى القانون رقم )

ق الحسابات المالية، وإبداء الرأي فيها، وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة مراجعة وتدقي .1
 بالدولة.

 إعداد التقارير عن القوائم المالية والميزانيات والحسابات الدورية والسنوية لعمالئه.  .2
 تقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجاالت المالية واالقتصادية والضريبية.  .3
 فية   أعمال التص .4
 .1أية مهام أخرى تنص القوانين المعمول بها في الدولة على اختصاصه بها  .5

 
 الخاضعة لاللتزام بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؟ مدقق الحسابات  ما هي أنشطة   •

بإصدار قانون مكافحة غسل األموال   2019( لسنة  20لقانون رقم )ا  بالرجوع الى أحكام المادة األولى من 
الحسابات لاللتزامات المفروضة بموجب القانون المذكور عند إعدادهم أو   ومدققيخضع وتمويل اإلرهاب، 

 : تنفيذهم أو قيامهم بمعامالت نيابة عن عمالئهم أو لمصلحتهم فيما يتعلق بأّي من األنشطة التالية 

ذلك أن نقل ملكية العقارات قد يستخدم إما لتغطية نقل األموال غير  :  ات أو بيعهاشراء العقار  -
( أو اإلستثمار النهائي للمتحصالت  عالهالمشروعة )مرحلة التمويه من مراحل غسل األموال المبينة أ 

 2.بعد تمريرها من خالل عمليات الغسل )مرحلة الدمج (
 .أو أصوله األخرى إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية  -

 
 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات. 2020( لسنة 8من القانون رقم ) 21المادّة  1

وشمال  األوسطاإلرهاب، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق  وتمويل األموالألعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل ا -2 

 2008نوفمبر  10مينافاتف،  -أفريقيا 
2  
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: مثل  تنفيذ عمليات   إدارة الحسابات المصرفية، أو حسابات التوفير، أو حسابات األوراق المالية  -
مالية نيابة عن العميل كاإليداع أو السحب النقدي أو عمليات الصرف األجنبي أو شراء وبيع األسهم  أو  

 . استالم التحويالت الدولية لألموال

 .المساهمات بهدف تأسيس الشركات أو إدارتها أو تشغيلها أو الكيانات األخرى تنظيم  -

تأسيس األشخاص المعنوية أو الترتيبات القانونية أو إدارتها أو تشغيلها، وبيع الكيانات التجارية   -
: ذلك أن خدمات تأسيس وإنشاء الشركات أو الترتيبات القانونية المعقدة )مثل الصناديق  أو شرائها

 .  قد تؤدي إلى إخفاء الصلة أو الربط بين متحصالت الجرائم والمجرمين إلستئمانية(ا

في هذا الصدد، يمكن تقديم التوجيهات أو التوصيات العملية التالية لمدققي الحسابات حول كيفية االمتثال  
 لألحكام المشار إليها أعاله :

، يجب أن يكون لديه برنامج دائم لمكافحة  المذكورة أعاله  إذا كان مدقق الحسابات يقوم بإحدى األنشطة -
 غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

عميل، فإنه يتعين عليه تنفيذ تدابير العناية الواجبة  الإذا أنجز مدقق الحسابات إحدى هذه األنشطة لفائدة   -
ن ذلك إذا لم ينجز  وسائر االلتزامات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. ويكون معفى م

 لفائدة العميل إحدى األنشطة المذكورة.
مدقق الحسابات ضوابط تشغيلية كفيلة بضمان إلتزامه بمتطلبات تدابير العناية الواجبة  يعتمد يجب أن  -

 بمجرد تغيير طبيعة نشاط العميل.
باألنشطة  لجميع المعامالت المتعلقة  السجالت يجب على مدقق الحسابات االمتثال لمتطلبات حفظ  -

 المذكورة أعاله. 
 

 على من ينطبق هذا الدليل ؟ •

، سواء كانوا يمارسون مهنتهم منفردين أو شركاء أو أصحاب  مدققي الحسابات ينطبق هذا الدليل على  
 التالية :  السجالت  والمقيدين في إحدى المهن العاملين في شركات مهنية

 الطبيعيين . شخاص ألسجالت مدققي الحسابات من ا -
 .  سجالت مكاتب و شركات المحاسبة  -

 وتسري أحكام هذا الدليل على : 

 فيها.  أغلبية المحاسبة وشركات  مكاتب  تمتلك في دولة قطر التي التابعة والشركات  الفروع كافة على -
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 وشركات  مكاتب  تمتلك الكائن مقرها خارج دولة قطر التي التابعة والشركات  الفروع على كافة  -
 . فيها أغلبية المحاسبة

  يمكن لمدققي الحسابات ممارسة مهنتهم منفردين أي بوصفهم أشخاصا طبيعّيين
1
أو في إطار شركة تضامن    

يتّم تأسيسها لمزاولة المهنة باالشتراك مع مدّقـقي حسابات قطريين أو غير قطريين وتقّيـد بسجّل مكاتب 
لمحاسبة غير القطرية مزاولة المهنة بدولة قطر بعد قيدها بسجل  . ويمكن لفروع شركات ا2وشركات المحاسبة 

( لسنة  8من القانون رقم )   11مكاتب وشركات المحاسبة وبشرط احترامها جملة من الضوابط الواردة بالمادة  
 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات.   2020

ص طبيعيين( أو في إطار شركات ويتعين على مدّقـقي الحسابات سواء كانوا يزاولون مهنتهم منفردين )أشخا
لتزامات التي وضعها القانون  إلتضامن أو فروع شركات ومكاتب المحاسبة غير القطرية، االمتثال لجملة ا 

 والموضحة في هذا الدليل. بإصدار قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب   2019( لسنة  20رقم )
 

 اإللتزام األول : وضع برنامج لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يأخذ بعين االعتبار   3على مدقق الحسابات وضع برنامج  يجب  
ويعتبر تصميم وتشغيل   .مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وحجم األعمال ودرجة تعقيدها وطبيعتها

برنامج االمتثال شرطا أساسيا ومحوريا لضمان إحترام أحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  
 واستيفاء جميع االلتزامات الواردة به خاصة بعنوان التحقق من هوية العمالء ومسك السجالت واالبالغ. 

ب السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الداخلية  برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهايتضمن 
 : ويشتمل هذا البرنامج على األخص ما يلي .الهادفة إلى منع غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 مناسبة إلدارة االلتزام، من بينها خاصة تعيين مسؤول عن االلتزام على مستوى المكتب.  4ترتيبات  -
باع وإحترام أعلى معايير الكفاءة والنزاهة عند توظيف أو تعيين  إجراءات تحّري وتدقيق كفيلة بضمان ات  -

 .المسؤولين والموظفين
 .إعداد برنامج تدريب مستمر ومناسب للمسؤولين والموظفين -

 
 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات. 2020( لسنة 8من القانون رقم ) 4و 3، 2، 1المواد  1
 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات. 2020( لسنة 8انون رقم )من الق 7المادّة  2
من التعليمات بصفة عامة، تحيل عبارة البرنامج إلى مجموعة من التعليمات واألوامر القابلة للتنفيذ ومعدّة إلنجاز مهمة معينة. فالبرنامج هو سلسلة  3

 ُم مسبقا وفقا لهيكل معين تتبع فيه قواعد مضبوطة.أو المواضيع التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمجال معين وتَُرتٌَّب وتَُنظَّ 
 يقصد بالترتيبات االجراءات والتدابير الخاصة التي يقع اتخاذها وتنفيذها في حاالت خاصة. 4
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إجراء مراجعة واختبار مستقّلين للتأكد من مدى االلتزام بالسياسات واالجراءات واألنظمة والضوابط   -
 ويل اإلرهاب. الخاصة بمكافحة غسل األموال وتم

 التقييم والمراجعة المستمرين والمناسبين للسياسات. -

عملّيــا يتولى مدقق الحسابات إعداد دليل اإلجراءات واألنظمة والضوابط الداخلية الرامية إلى مكافحة غسل  
واستيعابه  األموال وتمويل اإلرهاب، على أن يقع توزيعه على الموظفين العاملين بالمكتب بغرض فهمه 

 والعمل بمقتضاه. 

 
 واجب تعيين مسؤول االلتزام ونائبه :  -1

بمتطلبات مكافحة غسل األموال   مدقق الحسابات لتزام الذي يتم تعيينه، إدارة إلتزام  إليتوّلى مسؤول امبدئيا،   
، اإللتزامات وتمويل اإلرهاب الواردة بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والئحته التنفيذية وقواعد 

التنفيذ الفعال والناجع وحدة المعلومات المالية و السهر على  ة بإعداد ورفع تقارير االشتباه إلىويقوم خاّص 
ال وتمويل اإلرهاب )السياسات واإلجراءات، التكوين المستمر، تقييم المخاطر، لبرنامج مكافحة غسل األمو 

 البرنامج(.   فعاليةإجراء مراجعة واختبار للتأكد من 
، إذا كان مدّقـق الحسابات شخصا طبيعّيـا يزاول نشاطه في شكل مكتب فردّي، فإنه يقوم شخصيا  عملّيـا

بالمكتب، ويمكن له تسمية أحد موظفيه كمسؤول التزام لديه. أما  بمسؤوليات االدارة العليا ومسؤول االلتزام
في صورة ممارسة مهنة مدقق الحسابات في إطار شركة تضامن أو فرع شركة أو مكتب محاسبة غير  
قطري، فإنه يتعين على إدارة الشركة تعيين مسؤول إلتزام إلدارة إلتزام الشركة بمتطلبات مكافحة غسل  

 رهاب وخاصة إعداد ورفع تقارير اشتباه للوحدة.األموال وتمويل اإل
ويتم إعالم قسم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بوزارة التجارة والصناعة ووحدة المعلومات المالية 

 . طبق النموذج المعد من قبل القسم  الكاملة همابهويتنائبه و  باسم مسؤول االلتزام و

يشتبه أنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل وحدة عن أّي عملية ال إبالغ ويتولى مسؤول االلتزام خاصة
 .تفاصيل حول محتوى ذلك التقريرمعلومات أو دون تقديم  اإلرهاب وإعالم القسم بذلك

إثر تعيين مسؤول االلتزام، يتعين تمكينه من الصالحيات الالزمة لمباشرة اختصاصاته باستقاللية وبما يحفظ 
عليه واإلجراءات التي يقوم بها. ويمكنه في إطار قيامه بمهامه االطالع على   ترد سرية المعلومات التي 

السجالت والبيانات الضرورية. ويجب أن يكون مسؤول االلتزام قادرا على التواصل بشكل مباشر ودوري مع  
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لرفع أي إشكال مرتبط باالمتثال لمتطّلبات    ،1أو مدقق الحسابات الشخص الطبيعي بالشركة    اإلدارة التنفيذية
 .مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب 

مواطن  ومدركا للمخاطر و   أو الشركة  ويجب على مسؤول االلتزام أن يكون مطلعا على هيكلة ومهاّم المكتب 
ي  ، واألساليب واألنماط الت  غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تجعل القطاع عرضة لمخاطر الضعف 

  اللوائح و قانون  فهم االلتزامات القانونية المحمولة على المهنة بمقتضى الكما يتعّيـن عليه  تجّسم هذه التهديدات  
 التنفيذية. 

 :وضع السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية لضمان االمتثال-2

إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج  دة،  يتعين على مدقق الحسابات بوصفه من األعمال والمهن غير المالية المحدّ 
و يجب أن تكون   وضوابط كتابية لضمان اإلمتثال لمتطلبات نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 : هذه الضوابط

 متاحة للمعنيين بها.   و تكون كتابي رة بشكل محرّ  -
رفعها  االمتثال التي تمّ محّيـنة ومحدثة حّتى تكون مواكبة لتطور التشريعات المنطبقة ولحاالت عدم  -

 ولنتائج المراجعة واالختبار المستقلين. 
 مصادق عليها من اإلدارة العليا. -

وبصفة عاّمة تتضّمن السياسات واإلجراءات والضوابط، سائر االلتزامات المحمولة على مدقق الحسابات  
يجب التصريح بها أو توثيقها  والوضعيات التي يتعين فيها القيام بإجراء أو تدبير معين، والمعلومات التي 

أو أخذها بعين اإلعتبار، والخطوات التي تّم وضعها وفرضها لضمان االمتثال لاللتزام والجدول الزمني 
 لإلمتثال لإللتزام وواجبات التصريح أو اإلبالغ وكيفيته.  

 

 : برنامج تدريب مستمر للموظفين -2

 
إختالف الشخصين بطبيعة الحال فإن اتّصال مسؤول االلتزام بمدقق الحسابات )المحاسب القانوني( الشخص الطبيعي ال يكون واردا إال في صورة   1

 أي صورة قيام مدقق الحسابات )المحاسب القانوني( الشخص الطبيعي باختيار شخص آخر يتولى مهمة مسؤول االلتزام بمكتبه.
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1 

برنامج للتدريب، يشمله وسائر الموظفين العاملين بالمكتب،  ق الحسابات أن يقوم بوضع يجب على مدقّ 
حتى يكونوا ملّمـين ومدركين إلماما وإدراكا تاّمين باإللتزامات المحمولة عليهم بمقتضى قانون مكافحة غسل  

، وبالمسؤولية التي قد تقع على عاتقهم في  و قواعد االلتزامات  األموال وتمويل اإلرهاب والئحته التنفيذية
، وتهديدات وتقنيات  لة التورط بعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو عدم االمتثال لاللتزامات المذكورةحا

ومنهجيات واتجاهات غسل االموال وتمويل االرهاب وكيفية الكشف عن المعامالت المشبوهة واإلجراءات 
 .الواجب اتباعها إزاء هذه المعامالت 

أيضا معرفة مدقق الحسابات والموظفين العاملين بالمكتب لإلجراءات برنامج التدريب يجب أن يضمن و 
والضوابط والسياسات المتبعة بالمكتب إلدارة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وخفضها ودور مسؤول 

 اإللتزام وأهمية تدابير العناية الواجبة والرقابة المستمرة تجاه العمالء.

يقة التدريب المثلى أخذا بعين االعتبار لحجم المكتب ويمكن إعتماد عدة  يتولى مدقق الحسابات اختيار طر 
أو التدريب عن بعد باستعمال تكنولوجيات اإلتصال   Face to faceوسائل للتدريب : تدريب وجها لوجه 

 أو الجمع بين هذه الوسائل.  self learningأو التدريب الذاتي  e-learningالحديثة 

 ،حضور لدورات التدريب  دفترمسك من خالل يتعين على مدقق الحسابات توثيق برنامج التدريب    
ويستحسن أن تكون دورات التدريب مشفوعة بامتحان ولو مبّسط للتأكد من استيعاب الموظفين لمحتوى  

 الدورة التدريبية.  

 
 entreprise/-en-continue-formation-media.com/importance-https://www.jflهذه الصورة مأخوذة من الموقع التالي :  1
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ن والموظفين وخبراتهم ومؤهالتهم  يجب أن يأخذ برنامج التدريب بعين االعتبار مختلف احتياجات المسؤولي
وقدراتهم والوظائف التي يباشرونها ودرجة اإلشراف والرقابة المطبقة عليهم )مدى االستقاللية التي يتمتعون 

 وحجم األعمال وخطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  بها في أداء مهامهم(

ر النصوص القانونية والتنفيذية المنطبقة  على مدقق الحسابات تحديث هذا البرنامج لجعله مواكبا لتطو  و  
 .المستحدثةوتمويل اإلرهاب والمعايير الدولية المعمول بها وألنماط غسل األموال 

 

   عالية عند تعيين الموظفين :ونزاهة إتخاذ إجراءات الفحص المناسبة لضمان معايير كفاءة  -3

استيفاء الموظفين والمسؤولين والعاملين لديه  على مدقق الحسابات وضع إجراءات تحري مناسبة لضمان 
 بالشركة أو بالمكتب لمواصفات الكفاءة والنزاهة طبق ما تحدده قواعد االلتزامات.

وتكون إجراءات الفحص أكثر تشّددا في صورة ما إذا كان الشخص المعني من شأنه أن يشغل موقعا بارزا 
ء هذا االلتزام، يتعين على مدقق الحسابات قبل تعيين  أو مرموقا لدى مدّقق الحسابات. وفي سبيل إستيفا

المسؤولين أو الموظفين، أن يحصل على المراجع المتعلقة بالشخص وعلى المعلومات المتعلقة بتاريخه  
 الوظيفي ومؤهالته وأن يتأّكد مّما إذا سبقت إدانة الشخص جزائيا أو توقيع جزاء تأديبي عليه. 

 

 الختبار نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب : وحدة تدقيق مستقلة  -4

على مدّقق الحسابات أن يجري عمليات تقييم دورية للتأّكد من فعالية سائر مكونات برنامج مكافحة غسل  
هذا  و من شأن  األموال وتمويل اإلرهاب: السياسات واإلجراءات، برنامج التدريب المستمر وتقييم المخاطر.  

تي يشكو منها برنامج مكافحة  االختبار أن يفضي إلى رفع وتوثيق النقائص واالخالالت ونقاط الضعف ال
 ومن ثمة تالفيها في المستقبل.  ،غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

، تتوفر فيه شروط االستقاللية والكفاءة إلجراء  ق داخلي أو خارجيـيمكن أن يقع إنجاز االختبار من قبل مدقّ 
يكون مستقال عن األقسام المكلفة  . إذا كان المدقق ينتمي للمكتب )مدقق داخلي( فإن يشترط فيه أن التقييم

وأال يساهم بشكل مباشر في األنشطة المتصلة بتنفيذ برنامج االلتزام وأن يكون   أو الشركة  بتشغيل المكتب 
 قادرا على اإلتصال المباشر بمدقق الحسابات )الشخص الطبيعي( أو مجلس اإلدارة أو المدير.

كافحة غسل األموال بحسب حجم نشاط مكتب مدقق الحسابات  تختلف الطرق المتبعة إلختبار فعالية برنامج م
لكن يجب إجراء االختبار   .أو الشركة ودرجة تعقيد العمليات التي ينجزها وطبيعة الحرفاء المتعامل معهم
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وكل   2021يوليو  31مرة كل سنتين على األقل على أن يتم االدالء للقسم بما يفيد ذلك بحلول تاريخ 
 ريخ.سنتين بعد هذا التا

 

 اإللتزام الثاني : واجب تحديد وتقييم المخاطر بغية إدارتها وخفضها  

 

1 

على مدقق الحسابات تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وخفضها. فبما أن المخاطر  
فإنه يتعين تبني مقاربة قائمة   ،المرتبطة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب ليست متساوية في جميع الحاالت 

على تحديد وتقييم المخاطر حتى يقع التركيز على المخاطر المرتفعة )خاصة على مستوى تدابير العناية  
 الواجبة( في سبيل تحقيق الفعالية. 

يتعين على مدقق الحسابات بمناسبة تحديد المخاطر  أصناف المخاطر التي يقع أخذها بعين االعتبار : 
يأخذ بعين االعتبار المخاطر التي تم تحديدها في التقييم الوطني للمخاطر إضافة إلى العناصر  أن  ،لديه

 التالية : 

عوامل المخاطر المرتبطة بالعمالء والمستفيدين الحقيقيين من العمالء والمستفيدين من المعامالت  ❖
إذا كان   مبدئيا مرتفعة المخاطر المتصلة بالعميل: فعلى سبيل المثال تكون  التي يقوم بها العمالء 

 
ن الموقع االلكتروني التالي : هذه الصورة مأخوذة م 1

https://previews.123rf.com/images/beebright/beebright1610/beebright161000123/64152887-ruban-
plac%C3%A9-%C3%A0-c%C3%B4t%C3%A9-du-mot-rouge-mesure-du-risque-3d-concept-illustration-sur-

blanc.jpg 
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العميل من األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أو مقيما بدولة عالية المخاطر أو لم يكن حاضرا  
  المخاطر منخفضة تي ال تتّم وجها لوجه( لكن قد تكون  )أي العمليات ال  لغايات عملية التحقق من الهوية

لقواعد إفصاح بمقتضى القانون أو قواعد السوق المالية  ة بالبورصة وخاضعة  شركة مدرجإذا كان العميل  
تتضمن التزامات كافية على مستوى الشفافية بخصوص المستفيدين الحقيقيين أو جهة إدارية أو مؤسسة 

 عمومية أو مقيما بدول تمثل مخاطر منخفضة. 
مالهم بمبيعات  قد تكون طبيعة نشاط العميل مؤشًرا هاما على المخاطر. فالعمالء الذين تتعلق أعو 

األسلحة ومنتجات التبغ والمعادن الثمينة والمجوهرات واآلثار والكائنات أو المنتجات المحمية مثل العاج  
يشكلون عمالء ذوي مخاطر عالية، وكذلك الشأن بالنسبة لألعمال والمهن غير المالية المحددة 

 المعامالت نقدا.ق حجما كبيرا من التي تحقّ واألنشطة  والشركات 

1 
 

فئة األشخاص السياسيين   تقديم بعض التوضيحات اإلضافية بخصوص  في هذا االطار يجدرو 
تشمل األفراد الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة في الدولة أو  و التي  ممثلي المخاطر

والسياسيين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى،  في دولة أجنبية، كرؤساء الدول أو الحكومات، 
والمسؤولين القضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، وأعضاء 

من المديرين ونواب  المجالس النيابية، ومسؤولي األحزاب السياسية الهامين، وكذلك أعضاء اإلدارة العليا

 
risque-minimiser-analyser-https://www.clearnox.com/fr/comment-لكتروني التالي : هذه الصورة مأخوذة من الموقع اال  1

client/ 
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وال ينطبق هذا التعريف على    .لس اإلدارة أو المناصب التي تعادلها بالمنظمات الدوليةالمديرين وأعضاء مج
 األفراد الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقّل من الفئات المذكورة.

الزوج أو الزوجة وأّي شـخص طبيعّي مرتبط به  ،تشـمل أفراد عائلة الشـخص السـياسـّي ممثل المخاطركما  
. ويشـــــمل الشـــــخص المقّرب من الشـــــخص الســـــياســـــي ممثل 1لى الدرجة الثانيةبرابطة نســـــب أو مصـــــاهرة إ

المخاطر أّي شـخص طبيعي شـريك له في شـخص معنوي أو ترتيب قانوني، أو مسـتفيد حقيقي من شـخص 
معنوّي أو ترتيب قانونّي يملكه أو يســــــيطر عليه فعليًا شــــــخص ســــــياســــــي ممثل للمخاطر، أو أّي شــــــخص 

 اجتماعية وثيقـة.تربطه به عالقة مهنية أو 
ويعتبر األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر من فئات العمالء ذوي المخاطر المرتفعة فيما يتعلق بغسل  
األموال، ذلك أنهم وبحكم توليهم مناصب بارزة في الدولة أو في دولة أجنبية أو في منظمة دولية، قد 

لكسب الشخصي، أو قد يسيئون استخدام  يتعرضون أو يتورطون أو يستغلون سلطاتهم ونفوذهم لتحقيق ا
المال العام أو يستولون عليه. وغالبا ما يقوم هؤالء األشخاص باالستعانة بأفراد عائالتهم أو شركائهم  
المقربين إلخفاء األموال أو األصول المتحصلة بشكل غير مشروع من استغالل مناصبهم الرسمية وهو ما  

 في مجال غسل األموال. يزيد في درجة المخاطر المرتبطة بهم 

قيام مدقق الحسابات   هذه المخاطر المرتفعة المرتبطة باألشخاص السياسيين ممثلي المخاطرو تستوجب  
 :  بما يلي 

وضع أنظمة وإجراءات مالئمة إلدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي منه من   -1
 أفراد عائلته أو المقربين منه.  األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أو أحد 

 إتخاذ تدابير إضافية إلجراءات العناية الواجبة تجاه هذه الفئة من العمالء تتمثل في ما يلي :  -2

الحصول على موافقة اإلدارة العليا قبل إقامة عالقة العمل أو االستمرار فيها بالنسبة للعمالء  1  -2
 . الحاليين

للتعرف على مصادر ثروة وأموال العمالء والمستفيدين الحقيقيين من  إتخاذ إجراءات معقولة  2-2
 األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أو أحد أفراد عائالتهم أو المقربين منهم. 

 
واألخت، أخ هذا التعريف يستوعب : األب واألم، والد أو والدة الزوج أو الزوجة، االبن أو البنت، ابن وابنة الزوج أو الزوجة، الجد والجدة، األخ  1

 بنت االبن /ابن وبنت االبنة.أو أخت الزوج أو الزوجة، ابن أو 
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تطبيق إجراءات الرقابة المشددة على عالقات العمل الخاصة باألشخاص السياسيين ممثلي   3- 2
مراجعة بصفة دورية للتأكد من استمرار تطبيق إجراءات ويجب أن تكون هذه العالقات محل  .المخاطر

 بذل العناية وتقييم المخاطر وتنفيذ الرقابة المناسبة.

 

1 

 

المخاطر المتصلة  فعلى سبيل المثال تكون عوامل المخاطر المرتبطة بالدول والمناطق الجغرافية :  ❖
دولة تم تصنيفها من طرف إذا كانت المعاملة متصلة ب مبدئيا مرتفعة بالدول والمناطق الجغرافية 

التقييم المتبادل المتاحة على الموقع  تقارير مصادر معترف بمصداقيتها وموثوق منها )من ذلك مثال 
http://www.fatf-االلكتروني التالي 

)gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate))   على
أساس أنها دول غير مجهزة بأنظمة فعالة لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب أو بدولة تم تصنيفها  

مثل مخاطر مرتفعة في مجال  من طرف مصادر موثوق بها ومعترف بمصداقيتها على أساس أنها ت
المخاطر المتصلة بالدول واألقاليم الجغرافية  تكون  يمكن أن  الفساد وبقية األنشطة االجرامية. في المقابل  

مجهزة بأنظمة فعالة لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب إذا كانت المعاملة متصلة بدول  منخفضة
أو دول تم تصنيفها من طرف مصادر معترف بمصداقيتها وموثوق بها، على أساس أنها تمثل مخاطر  

 
 public-https://europeanwesternbalkans.com/2020/03/20/reforming-هذه الصورة مأخوذة من الموقع االلكتروني :  1
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منجزة من طرف تبادلة  جرامية أو دول خضعت لتقييمات مإلمنخفضة في مجال الفساد وبقية األنشطة ا
تبعها نشر تقارير انتهت إلى أن أنظمة مكافحة غسل األموال بالبالد منظمات معترف بها وموثوق بها،  

 المذكورة مطابقة لتوصيات الفاتف وأنها تطبق بفعالية التوصيات المذكورة. 
ى في الدول ـالجرائم المالية قد ترتكب حتّ   واعين ومدركين بأنّ الحسابات    ومع ذلك، يجب أن يكون مدققو

و مواطنا(  أ العميل يمكن أن يكون عالي المخاطر حتى إذا كان مقيما )  المخاطر، وأنّ واألقاليم منخفضة  
 جريمة منخفضا ولديها نظام فعال لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. البدولة يكون بها معدّل 

بعض المنتجات  إنّ عوامل المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات التي يوّفـرها مدقق الحسابات:   ❖
هي أكثر عرضة إلساءة االستعمال من قبل   ،ق الحسابات لعمالئهـمها مدقّ والخدمات التي قد يقدّ 

ق الحسابات يتعامل في مبالغ نقدية )كأن يقبل أن يقع  ـالمجرمين. على وجه الخصوص، إذا كان مدقّ 
خالصه نقدا، أو يقوم بالتعامل نيابة عن العميل بواسطة النقد(، فإن المخاطر تكون أعلى ّمما لو كان  

 يجب أن يكون لدى مدقق الحسابات  الل مؤسسة مالية. مدقق الحسابات ي ْجري المعامالت من خ
م  ضوابط وإجراءات واضحة وصريحة بخصوص النقد، تحّدد هل أنه يقبل أن يقع خالصه نقدا وتنظّ 

 ة وشروط تعامله نيابة عن العميل بواسطة النقد. ـكيفيّ 
وإخفاء هوية العميل، سواء  أنها تضمن الحجب بعض المنتجات األخرى تكون عالية المخاطر بحكم  

، وكذلك ى عمال والمهن غير المالية المحددة األخر لألبالنسبة لمدقق الحسابات أو للمؤسسات المالية أو  
ن أطرافا الشأن بخصوص المنتجات التي ال تتطلب الحضور المادي لألطراف والمنتجات التي تتضمّ 

خاصة   ،والمنتجات الجديدة والممارسات المهنية الجديدةغير واضحة  ثالثة مجهولة الهوية أو ذات صلة  
  منها تلك القائمة على تقنيات جديدة.
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1 

بالعمالء والدول رتبطة  عند تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب المق الحسابات  ن على مدقّ ويتعيّ   هذا
المخاطر المرتبطة بفئات  ّيـرات متغ أن يأخذ بعين االعتبارأو المناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات، 

 Variables that may impact the potential risk posed, related to risk المذكورةالخطر 
categories above-mentioned  ،  ذلك أنه يمكن لهذه المتغيرات، سواء منفردة أو مجتمعة، زيادة أو

تخفيض الخطر المحتمل، وهو ما ينعكس بدوره على المستوى المناسب من تدابير العناية الواجبة. ومن  
 :بين هذه المتغيرات نذكر 

 . لغرض من الحساب أو العالقةا -
 . العمليات التي يتم إجراؤهااألصول المودعة من قبل أحد العمالء أو حجم مستوى  -
 .االنتظام أو مدة عالقة العمل -

 :ومن األمثلة على المتغيرات التي قد تزيد من المخاطر، نذكر 

 .أ( االستعجال غير المبرر للمساعدة المطلوبة من مدقق الحسابات 

 .ب( التعقيد غير المعتاد للعميل، بما في ذلك تعقيد هيكل أو بيئة السيطرة

 .التعقيد غير المعتاد للمعاملة أو المخططج( 

 
on-peut-finance/fisc-et-ps://trends.levif.be/economie/banquehtt-هذه الصورة مأخوذة من الموقع االلكتروني التالي :  1
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د( عدم انتظام أو مدة العالقة مع العميل، فااللتزامات لمرة واحدة والتي تنطوي على اتصال محدود 
 .بالعميل طوال العالقة قد تشكل مخاطر أعلى

 :في المقابل، هناك عناصر أو متغيرات قد تخّفض من المخاطر، مثل 

 مالية خاضعة لتنظيم ورقابة م حكمة أو أعمال ومهن غير مالية محددة في المعاملة.أ( مشاركة مؤسسات 

 .ب( الدور أو اإلشراف الذي تقوم به جهة أو جهات رقابية أو تنظيمية

ج( انتظام أو مّدة العالقة مع العميل : العالقات الطويلة األمد التي تنطوي على اتصال متواتر بالعميل  
 لى المعلومات طوال العالقة، قد تمثل مخاطر منخفضة. وعلى سهولة الحصول ع

 .دـ( الشركات الخاصة الشفافة والمعروفة في المجال العام

 1مثال عن مصفوفة تحليل المخاطر 

 
وال يعتبر المنهج القائم على المخاطر مجرد خيار متروك لمطلق اجتهاد وحرية مدقق الحسابات 

، بل يتعين على مدقق الحسابات أن يكون قادرا على  من الضوابطكما ال يعني أّن هذا األخير في حّل 
إظهار األسس المتبعة لتحديد المخاطر التي يواجهها، والسبل المعتمدة لمراعاة التقييم الوطني للمخاطر  
ومصادر أخرى لتحديد تلك المخاطر والسبل واألوقات التي تّم فيها تقييم مخاطر األعمال. كما ينبغي عليه  

ن قادرا على إثبات إستناد المنهج القائم على خفض المخاطر على منهجية مالئمة وتناسب درجة أن يكو 
  تدابير العناية الواجبة مع المخاطر مثلما تّم تحديدها.

 
 .27، ص. 2013إرشادات مجموعة العمل المالي، التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب، فبراير، المرجع :  1
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 ويتعين أيضا على مدقق الحسابات أن يقوم :

 بتوثيق عمليات تقييم المخاطر. -
 بتحيين عمليات تقييم المخاطر. -
قسم مكافحة غسل األموال وتمويل إلتاحة معلومات تقييم المخاطر إلى  بتوفير آليات مناسبة -

 .اإلرهاب 
 

 االلتزام الثالث : العناية الواجبة : تحديد هوية العميل والمستفيد الحقيقي

 :( األنشطة المشمولة)لتزام بالعناية الواجبة المحمول على مدققي الحسابات إلنطاق ا -1

يتّـخذ مدقق الحسابات سواء كان يمارس مهنته منفردا )شخص طبيعي( أو في إطار شركة تضامن أو    
فرع لشركات ومكاتب المحاسبة غير القطرية، تدابير العناية الواجبة عند إعداده أو تنفيذه أو قيامه بمعامالت  

 نيابة عن عميله أو لمصلحته فيما يتعلق بأي من األنشطة التالية :  

 شراء العقارات أو بيعها.  -أ
 إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله األخرى.   -ب 
 إدارة الحسابات المصرفية، أو حسابات التوفير، أو حسابات األوراق المالية.   -ت 
 تنظيم المساهمات بهدف تأسيس الشركات أو إدارتها أو تشغيلها أو الكيانات األخرى.  -ث 
الترتيبات القانونية أو إدارتها أو تشغيلها، وبيع الكيانات  تأسيس األشخاص المعنوية أو   - ج

 التجارية أو شرائها.

 .االحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضحويمنع على مدققي الحسابات 

 متى يتخذ مدقق الحسابات تدابير العناية الواجبة ؟  -2

 الواجبة بشـأن العميل، عند : يتّــخذ مدقق الحسابات إجراءات العناية 

 إقامة عالقة العمل. -
، سواء ( ريال50,000)القيام بمعامالت مالية عرضية تعادل قيمتها أو تزيد عن مبلغ خمسين ألف  -

 دة على نحو تظهر مرتبطة ببعضها البعض.ة واحدة أو كانت متعدّ تمت مرّ 
 النظر عن مبلغ العملية. االشتباه في وجود عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بصرف  -
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 ة أو كفاية بيانات التعريف بالهوية التي تم الحصول عليها مسبقًا. وجود شكوك حول صحّ  -
 
 ؟   هل يمكن إرجاء ممارسة العناية الواجبة -3

 ، يقتضي أنه يتعين استكمال تدابير العناية الواجبة بمجرد أن يبتدئ مدقق الحسابات تعامله مع العميل المبدأ  
 بحيث ال يجوز القيام بأي عمل أو معاملة إلى حين استكمال العناية الواجبة.

إتمام تدابير العناية الواجبة بعد قيام عالقة العمل وذلك متى تحققت الشروط    في ظروف استثنائيةلكن يمكن  
 التالية : 

  .ضرورة عدم مقاطعة سير األعمال العادي -
 هاب.محدودية مخاطر غسل األموال وتمويل اإلر  -
  إعتماد إجراءات إلدارة المخاطر بشكل فعال فيما يتعلق بالشروط التي يمكن للعميل بموجبها االستفادة  -

من عالقة العمل قبل التحقق من الهوية، مثل وضع قيود على عدد وأنواع و/أو قيمة المعامالت التي 
بها أو التي تتجاوز المعايير  يمكن القيام بها ورصد المعامالت الكبيرة أو المعقدة التي يمكن القيام 

 المتوقعة لهذا النوع من العالقة.
 وجوب استكمال تدابير العناية الواجبة في أقرب وقت ممكن بعد االتصال األول بالعميل. -

ذا قام مدقق الحسابات باتخاذ تدابير العناية الواجبة بعد إقامة عالقة العمل، فإّنه يتعين عليه توثيق كل  إ
وزارة التجارة  قسم مكافحة غسل األموال و تمويل االرهاب ب عليه أن يكون متهيأ ألن يثبت لحالة ويجب 

 والصناعة بوصفها الجهة الرقابية، أّن تأجيل تدابير العناية الواجبة كان مبّررا ومسموحا بها في هذا السياق. 

 
 :مضمون االلتزام بالعناية الواجبة  -4
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1 

تحديد هوّية عميله والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أصلية من مصدر  يتعين على مدقق الحسابات  
 موثوق ومستقل، من خالل الحصول على المعلومات التالية على األقّل :

: يقع تحديد هويته من خالل الحصول على االسم الكامل للشخص   إذا كان العميل شخصا طبيعيا( )أ
يته كاملة وصورته(، وعنوان محل إقامته أو العنوان المحلي، وتاريخ  ن في إثباتات رسمية )تحمل هو المدوّ 

يمكن التحقق من اسم العميل وتاريخ ميالده وجنسيته باالستناد    يل المثالبفعلى س    .ومكان الوالدة، والجنسية
إلى جواز سفر صالح أو بطاقة هوية تحمل صورة واضحة عن العميل. وبخصوص محل إقامة العميل 

قق منه باالستناد إلى عقد ايجار سكني أو إيصال صادر عن كهرماء أو كتاب من صاحب عمل  يمكن التح
 العميل.

: يقع تحديد هويته من خالل الحصول على اسم  إذا كان العميل شخصا معنويا أو ترتيبا قانونيا)ب( 
أو الترتيب م الشخص المعنوي الشخص وشكله القانوني وسند تأسيسه والصالحيات واألنظمة التي تنظّ 

القانوني، وأسماء األشخاص الذين يشغلون وظائف اإلدارة العليا المعنيين )أي األشخاص الذين يحتلون  

 
due-vendor-do-need-you-https://www.venminder.com/blog/why-هذه الصورة مأخوذة من الموقع االلكتروني التالي :  1
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منصبا إداريا مرموقا لدى الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني مثل المديرين اإلداريين رفيعي المستوى  
الرئيسي لألعمال عند اختالفه عن عنوان   بالشركة أو األمين بالصندوق(، وعنوان المكتب المسجل، والمقر

 .المكتب المسجل

فإنه يتعين على مدقق الحسابات التحّقـــق من أّن العميل   وإذا كان العميل يعمل بالنيابة عن شخص آخر
مخّول بالعمل بالنيابة عن الشخص اآلخر، وتحديد هوية الشخص الذي يعمل العميل بالنيابة عنه والتحقق  

 .ستخدام الوثائق أو البيانات أو المعلومات المستقلة والموثوقةمنها من خالل ا

، فإنه يتعين على مدقق الحسابات فهم العميل من األشخاص المعنوية أو الترتيبات القانونيةكان  ا إذاأمّ 
 .هيكل ملكية العميل وسيطرته والتأكد من هوية المستفيدين الحقيقين

على  يحّدد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون فيما يتعلق بالعمالء من األشخاص المعنويين 
 :  النحو التالي

تحديد هوية الشخص الطبيعي أو األشخاص الطبيعيين الذين تؤول إليهم نهائيًا حصة ملكية مسيطرة   ✓
قوق التصويت به، واتخاذ  %( من حصص الشخص المعنوي، أو ح 20عن ) فعليًا على نسبة ال تقلّ 

 التدابير المعقولة للتحقق من هويتهم. 
في الحاالت التي ال يتم التوصل فيها إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي، أو عند وجود شك بأن الشخص   ✓

الطبيعي الذي يملك حصص مسيطرة هو المستفيد الحقيقي وفقًا للبند السابق، أو عند عدم ممارسة أي  
طرة من خالل حصة الملكية، يجب على مدقق الحسابات تحديد هوية الشخص  شخص طبيعي للسي

الطبيعي أو األشخاص الطبيعيين الذين يمارسون رقابة أو سيطرة واقعية أو قانونية، بأي وسيلة كانت  
مباشرة أو غير مباشرة في الشخص المعنوي أو على األجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة أو على سير  

 . ص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرةعمل الشخ
في حالة عدم التعرف على أي شخص طبيعي وفقًا لحكم البندين السابقين، يجب على مدقق الحسابات    ✓

 .تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل وظيفة إدارية عليا لدى الشخص المعنوي، والتحقق منها
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1 

ن يقبل عميال أو ينّفذ معاملًة أو أن يستمّر في عالقة عمل، إذا لم يتمكن من  وال يجوز للمحاسب القانوني أ
تحديد شخص طبيعي واحد على األقل يفي بالمتطلبات الواردة أعاله، وفي هذه الحالة يجب عليه إنهاء  

 .عالقة العمل بالنسبة للعمالء الحاليين، وتقديم بالغ اشتباه إلى وحدة المعلومات المالية

أنه إذا كان العميل أو مالك الحصة المسيطرة شركة مدرجة في البورصة تخضع لمتطلبات إفصاح  غير 
تضمن التحقق من المستفيد الحقيقي بشفافية كافية، أو شركة تابعة لها تمتلك حصة مسيطرة فيها، فإنه  

ويمكن الحصول   يجوز عدم تحديد هوية أي مساهم أو مستفيد حقيقي في تلك الشركات أو عدم التحقق منها،
   .على بيانات الهوية من السجالت المتاحة للجمهور، أو من العميل، أو من أي مصادر موثوقة أخرى 

ينبغي على مدقق الحسابات أن يحّدد هوية المستفيد الحقيقي من الصناديق االستئمانية وأن يتخذ تدابير  
رقيب حال وجوده، والمستفيدين أو فئة  معقولة للتحقق منها، من خالل تحديد هوية المؤسس واألمين وال

المستفيدين، وأي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الصندوق االستئماني بصورٍة مباشرة  
  .أو غير مباشرة

ويجب على مدقق الحسابات فيما يتعلق بالترتيبات القانونية األخرى، تحديد هوية األشخاص الطبيعيين الذين  
ماثلة. كما يجب عليه، اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحديد ما إذا كان العميل يعمل كأمين  يشغلون مناصب م

 .لصندوق استئماني أو يشغل منصبًا معاداًل أو مماثاًل في نوع آخر من الترتيبات القانونيــة

 
 https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/juridiqueني التالي : هذه الصورة مأخوذة من الموقع االلكترو 1
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فهم  فهم طبيعة عمل العمالء أو نمط نشاطه، و ويجب على مدقق الحسابات فيما يتعلق بكافة العمالء،  
الغرض من عالقة العمل وطبيعتها المقصودة منها، وعند الضرورة الحصول على المعلومات المتعلقة بهذا 

  الغرض.

 االعتماد على أطراف ثالثة لتنفيذ تدابير العناية الواجية : – 5

  المالية  غير   المهن و األعمال أو المالية المؤسسات  من ثالثة  أطراف على  االعتماد  يجوز لمدقق الحسابات 
  وفهم الحقيقي  والمستفيد  العميل على التعرف يشمل بما العمالء تجاه الواجبة العناية تدابير لتنفيذ  المحددة،

 . عليهم محمولة تبقى التدابير هذه  بتنفيذ  لاللتزام النهائية المسؤولية أن غير .العمل طبيعة

  المنصوص  الواجبة العناية بتدابير للقيام ثالثة  أطراف على ماعتماده  عند  ،مدققي الحسابات  على يجب 
 :  يلي ما اتخاذ  ،  الالئحة و القانون  في عليها

  يشمل  بما  الواجبة العناية  بتدابيرالمتعلقة  الضرورية المعلومات  علىمن الطرف الثالث  فوراً الحصول  - 1
 .   العميل على التعرف

 المستندات   من  وغيرها  العميل،  على  التعرف  بيانات   نسخ  تأخير  دون   رالتأكد من أن الطرف الثالث سيوف  -2
 . لقة بتلك التدابير عند طلبها منهالمتع

  تجاه  الواجبة العناية  بتدابير ويلتزم  إلشراف،ل أو والرقابة للتنظيم  يخضع الثالث التحقق من أن الطرف  - 3
 و قواعد  الئحته التنفيذية ومكافحة غسل االموال و تمويل االرهاب  لقانون  وفقاً  السجالت  وحفظ العمالء،

 .  لتزامات إلا

يوجد بها   التي  الدول  في  اإلرهاب   تمويل  و  األموال  غسل  مخاطر  مستوى   عن  المتوفرة  المعلومات مراعاة  -4
 . االجنبيةوالدول    واإلقليميةتلك الصادرة عن المنظمات الدولية    األخص   وعلىالطرف الثالث الذي تعتمد عليه  

التي حصل عليها بعد اتخاذه  و كافة المعلومات حول العميل ب هم بتزويد  الثالث  الطرف قيام من التأكد -5
 .همتدابير العناية الواجبة بنفس وااتخذ  همللحصول عليها لو أن  ون سعيسكانوا التي  تدابير العناية الواجبة و

أن يفعل في حال تعذر عليه االمتثال لهذه التدابير بسبب رفض   مدقق الحساباتماذا يتعين على  -6
صورية البيانات المتعلقة بهوية العمالء بصورة واضحة أو  العميل توفير المعلومات أو في حال الحظ 

 كفايتها؟ عدم 
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 .االمتناع عن بدء عالقة العمل أو مواصلتها أو إنجاز المعاملة -1

  ، وباألخص في حال عن حاالت االشتباه المتعلقة بالعميل  المعلومات المالية  وحدة  إبالغوعند االقتضاء   -2
الصلة أو انسحابه من العملية في منتصف المطاف أو أنه يوفر رفض العميل توفير المعلومات ذات 

 معلومات صورية. 
 :   التناسب بين تدابير العناية الواجية ومخاطر غسل األموال -7

ووفقا   risk analysisيقوم مدقق الحسابات باتخاذ تدابير العناية الواجبة على أساس تحليل للمخاطر
 لمستويين : 

 مخاطر مرتفعة لغسل األموال             تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة 

اتخاذ تدابير العناية الواجبة  عندما تكون مخاطر غسل األموال مرتفعة، يتعين على مدقق الحسابات 
العمل   بما يتفق ويتناسب مع المخاطر التي تم تحديدها، وهو ما يقتضي زيادة درجة متابعة عالقة  المشددة

 غير العادية أو المشبوهة. بغرض تحديد األنشطة أو العمليات 

 تدابير العناية الواجبة المشددة؟  تطبيقأوال: متى يجب 

 المشددة:العناية الواجبة  تدابيرمدقق الحسابات يطبق 
 : التي الدول بعض   من العمالءعالقات العمل والعمليات التي تتم مع على  -1

أنها عالية المخاطر وتصدر   على أساس  الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تحددها اللجنة   •
التعميمات المرتبطة بأوجه الضعف في أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديها وتنشرها  

 على موقعها اإللكتروني على شبكة المعلومات الدوليـة. 

إلى اتخاذ ذلك )فاتف( التي تدعو موعة العمل الماليمجمن قبل  تخضع لمتطلبات العناية المشددة •
بنشر المعلومات المرتبطة   اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب قوم  وت  .اإلجراء بحقها

 1على موقعها اإللكتروني على شبكة المعلومات الدوليـة. بتلك الدول
 

 وباألخص في الحاالت التالية:  مرتفعة اإلرهاب  تمويل أو األموال غسل مخاطر تكون   عندما -2

 
  لمدققي الحسابات و تجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق 2020( لسنة 6يراجع التعميم رقم )  1

والدول الخاضعة   اتخاذ إجراءات بشأنها إلى  المالي العمل  مجموعة تدعوعالية المخاطر التي   الدول بشأن االستئمانية و الشركات 
 (. 1)الملحق عدد   لرقابة مكثفة 
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التي ليس لها غرض اقتصادي أو   العادية،وجميع أنماط المعامالت غير العمليات الكبيرة أو المعقدة  •
 .قانوني واضح

 عمليات البيع أو الشراء أو التوكيالت التي تتم من خالل العمالء غير المقيمين في الدولة. •

بأنها   م اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو القس األخرى التي تقررفي الحاالت -3
 لمدققي الحسابات. لعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالنسبة تشكل مخاطر مرتفعة

 
 أن يتخذها؟ مدقق الحسابات التي يجب علىالعناية الواجبة المشددة  تدابيرثانيا: ما هي  

 

الهدف من اتخاذ تدابير العناية الواجبة المشددة هو معرفة المزيد بشأن العميل أو المعاملة بحيث يتم  إن 
الحد من احتمال ارتباط العميل أو المعاملة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب. لذلك، يجب تطبيق تدابير  

 ملة محددة.عناية واجبة مشددة تكون مالئمة للمخاطر المرتبطة بعميل معّين أو بمعا
مدقق الحسابات بشكل عام اتخاذ التدابير المشددة التالية، اال أنه يمكنهم اتخاذ المزيد من التدابير على 

 : األخرى، عند االقتضاء

 العمل. عالقة  متابعة درجة زيادة -1

  المتاحة   والمعلومات   األصول،  وحجم   المهنة،  بينها  من  العميل،  عن  إضافية  معلومات   على  الحصول -2
  .المفتوحة والمصادر العامة البيانات  قواعد  خالل من

وذلك بمراجعة السجالت  منتظمة  بصورة  الحقيقي  والمستفيد   العميل  هوية  على  التعرف  بيانات   تحديث  -3
 .القائمة و على األخص المتعلقة بفئة العمالء مرتفعي المخاطر 

 المتوقعة. العمل  عالقة  طبيعة عن إضافية معلومات  على الحصول -4
 العميل. ثروة مصدر أو األموال مصدر حول معلومات  على الحصول -5
 إجراؤها. تم التي أو المتوقعة العمليات  أسباب  حول معلومات  على الحصول -6
 العمل. عالقة مواصلة أو لبدء العليا اإلدارة  موافقة على الحصول -7
  واختيار  عليها الرقابة وفترات  عدد  زيادة خالل من العمل  لعالقة مشددة متابعة تطبيق -8

 والمراجعة. الفحص  من المزيد  إلى  تحتاج  التي العمليات  أنماط

 عناية لمعايير الخاضعة المصارف أحد  في العميل باسم حساب  خالل من األولى الدفعة إجراء -9
 مماثلة.  واجبة
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 المخاطر المنخفضة             إتخاذ تدابير العناية المبسطة  

أن يطبق تدابير العناية الواجبة المبسطة تجاه العميل الذي يمثل مستوى متدنيًا من   لمدقق الحسابات يجوز 
 المخاطر.

 أن يطبق تدابير العناية الواجبة المبسطة؟ لمدقق الحسابات أوال: متى يمكن  

 عند توفر الحاالت التالية مجتمعة :  عناية واجبة مبسطة  تدابير تطبيقلمدقق الحسابات   يجوز

الناتجة عن التقييم الوطني للمخاطر   المرتبطة بالعميل أو المعاملة عوامل المخاطركانت إذا  -1
 منخفضة. 

الذاتي   مدقق الحسابات  الناتجة عن تقييم  المرتبطة بالعميل أو المعاملة عوامل المخاطر كانت إذا  -2
 . أعماله منخفضة لمخاطر

 وجود اشتباه في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب.عند عدم  -3
عند عدم تحقق حاالت خاصة للمخاطر المرتفعة  كانتفاء أي صلة للعميل أو المعاملة بدولة عالية   -4

 المخاطر.

أيضا تطبيق تدابير عناية واجبة مبسطة إذا كان العميل أو مالك الحصة المسيطرة   لمدقق الحسابات  يجوز
شركة مدرجة في البورصة ، تخضع لمتطلبات إفصاح تضمن التحقق من هوية المستفيد الحقيقي بشفافية  

 . كافية أو شركة تابعة لها تمتلك حصة مسيطرة فيها 

 تطبيقها؟ لمدقق الحسابات التي يجوز بسطةالعناية الواجبة الم تدابيرثانيا: ما هي  

  :تدابير العناية الواجبة المبسطة اتخاذ أحد أو كافة اإلجراءات التالية  يمكن أن تشمل

 العمل. عالقة إقامة بعد   الحقيقي والمستفيد  العميل هوية من التحقق -1
 العميل. هوية تحديث   عمليات ودرجة وعدد  تيرةو  تخفيض  -2
 محدد . معقول مبلغ أساس على العمليات، وتدقيق المستمرة الواجبة العناية درجة تقليل -3
 مع منهـــا، الغرض  أوالعمـــل  عالقـــة طبيعـــة لفهم محـــددة إجراءات  تنفيـــذ  أو معلومـــات  جمع عـــدم -4

ــاء ــفـــــ ــهـــــــا االكـــــــتـــــ ــن بـــــــاســـــــــــــــــــــتـــــــنـــــــبـــــــاطـــــ ــوع مـــــ ــلـــــــيـــــــات  نـــــ ــمـــــ ــعـــــ ــم الـــــــتـــــــي الـــــ ــراؤهـــــــا  يـــــــتـــــ  إجـــــ
 القائمة. العمل عالقة من أو
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ــابات تطبيق تدابير العناية الواجبة المبســـــــطة، فإنه يتعين وفي جميع الحاالت التي يتولّ  ى فيها مدقق الحســـــ
عليه توثيق عملية تقييم المخاطر التي أنجزها قبل اتخاذ قراره بتطبيق تدابير العناية الواجبة المبســــــــطة وأن 

 أّن الخطر كان منخفضا. لقسم مكافحة غسل األموال و تمويل االرهاب أن يثبت  قادرا علىيكون 
 

 الرقابة المستمرة : امتداد للعناية الواجبة -7
 

على مدقق الحسابات إتخاذ إجراءات الرقابة المستمرة على كافة عمالءه. وعليه أن يولي انتباها خاصا إلى  
كافة المعامالت المعقدة، أو الكبيرة غير االعتيادية، أو األنماط غير المعتادة من المعامالت، التي ليس لها  

ف المحددة أو المعامالت غير المعامالت التي تتخطى السقو غرض اقتصادي أو قانوني واضح مثل 
المتوافقة مع النمط المعروف لنشاط العميل. وعليه أن يتحقق قدر اإلمكان من خلفية المعامالت المذكورة 

 والغرض منها وأن يحفظ نتائج البحث التي يتوصل إليها. 
 

  :عمليا تستوجب الرقابة المستمرة، إتخاذ صنفين من التدابير

تتّم بموجب عالقة العمل التي تربط مدقق الحسابات مع العميل لضمان اّتساق   مراقبة المعامالت التي -
هذه المعامالت مع المعلومات التي كّونها حوله، وأعماله، وتوصيف المخاطر الخاص به، وعند االقتضاء،  

 .مصدر دخل العميل وثروته

لمستندات، والبيانات، والمعلومات الوثائق واأّن  مراجعة السجالت التي يمسكها مدقق الحسابات للتأكد من    -
 التي تّم جمعها من خالل تدابير العناية الواجبة والرقابة المستمرة تجاه العميل، يتم تحديثها باستمرار.

 

  االلتزام الرابع : واجب رفع تقرير اشتباه لوحدة المعلومات المالية :
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1 
: يتعين على مدقق الحسابات إبالغ وحدة المعلومات المالية عن المعامالت المشبوهة   المبدأ العام  -1

في صورة االشتباه أو  و ذلك 2 وفقا للنموذج المعتمد من الوحدة والتعليمات واالرشادات التي تصدرها
المعاملة ترتبط بمتحصالت جريمة أصلية أو تشملها أو ترتبط    عند توفر أسباب معقولة لالشتباه في أنّ 

 بتمويل اإلرهاب، وذلك بصرف النظر عن المعطيات التالية :
 قيمة المعاملة، -
 المعاملة باءت بالفشل،   أنّ  -
 طبيعة الجريمة األصلية،   -
 محاولة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب لم تتم.  أنّ  -

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بأنه رفع تقرير اشتباه إلى وحدة المعلومات المالية   قسمإعالم  و عليه  
  تفاصيل حول محتوى ذلك التقرير.معلومات أو دون تقديم 

ويعّد واجب رفع تقرير اشتباه لوحدة المعلومات المالية استثناء من االلتزام القانوني المحمول على مدقق  
 ل عليها بمناسبة أداء مهامه.الحفاظ على سرية المعلومات التي تحّص الحسابات في 

 :سرية االبالغ أو منع التنبيه  -2

ل عن معلومات تتعلق بتقديم أو عدم  شخص غير مخوّ  أليّ   التنبيه / على مدقق الحسابات اإلفصاحيحظر  
 من شأنه أن يؤدي إلى: صلة،تقديم تقرير اشتباه إلى وحدة المعلومات المالية أو أي معلومات أخرى ذات 

I. :معرفة العميل أو اشتباهه بأنه 
 

 http://www.journaldunet.com/economie/enquete/tracfin/2-هذه الصورة مأخوذة من الموقع االلكتروني التالي :  1
correspondant-declaration-soupcon.shtml 

 .هذا السياق مراجعة دليل اإلبالغ عن المعلومات المشبوهة المعد من قبل وحدة المعلومات الماليةيتجه في    2 
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 محل أو قد يكون محل تقرير اشتباه. -أ
 محل أو قد يكون محل بحث أوتحقيق يتصل بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب.  -ب 

II.  عرقلة منع ارتكاب جريمة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو الكشف عنها أو القبض على
 ضاتهم أو استرداد متحصالت الجريمة.مقا  مرتكبيها أو

 
من قانون مكافحة غسل األموال   84مخالفة هذا المنع إلى توقيع العقوبات المنصوص عليها بالمادة  تؤدي    و

 .1وتمويل اإلرهاب 
ينسحب هذا المنع على مدّقق الحسابات الشخص الطبيعي، وعلى مدير الشركة في صورة ممارسة المهنة  

القانون، وعلى سائر الموظفين العاملين بالمكتب. ويحّجر اإلفصاح عن معلومات في إطار شركة طبق 
تتعلق بتقديم أو عدم تقديم تقرير اشتباه إلى وحدة المعلومات المالية أو أي معلومات أخرى ذات صلة، 

معرفة العميل أو ر ومنطقي ذلك أّن هذا المنع مبرّ و يعتبر  للشخص المعني بتقرير االشتباه وكذلك للغير.
يكون له أثر سلبي على األعمال واإلجراءات   اشتباهه بأنه موضع أو قد يكون موضع تقرير إبالغ قد 

منع إرتكاب جرائم غسل األموال أو الكشف والتحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة بالدولة والرامية إلى  
 الت الجريمة.عنها، أو اعتقال مرتكبيها ومقاضاتهم، أو إسترداد متحص

ويتعّين في جميع األحوال على مدّقق الحسابات توّخي الحيطة والحذر في الّتعامل والتواصل مع العميل إثر 
برفع تقرير اشتباه لوحدة المعلومات المالية ويمكنه تقديم االستفسارات للعميل طالما وأن هذه  قيامه

دخل في إطار العنايات العادية التي يفترض في االستفسارات تندرج في إطار تنفيذ عالقة العمل وأنها ت
مدقق الحسابات بذلها، كأن يستفسر مدقق الحسابات العميل على سبيل المثال حول عدم إرفاق هذا األخير  

 إقراره الضريبي بفاتورة يتعين إرفاقها باالقرار. 

ع الخارجية والشركات التابعة  غير أّن منع التنبيه ال يحول دون مشاركة مدّقق الحسابات المعلومات مع الفرو 
افحة غسل الى الحّد الذي يكون ذلك ضروريًا لوضع برنامج موّحد لمك 2في الخارج التي يمتلك أغلبية فيها 

. كما ال يعّد من قبيل اإلفصاح المحظور قيام مدقق الحسابات بالسعي إلى إثناء  األموال وتمويل اإلرهاب 
 قانوني . عميله عن القيام بعمل غير  

 
كافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب " يعاقب بالحبس مّدة ال تتجاوز ثالث بإصدار قانون م 2019لسنة  20من القانون رقم  84تنص المادة  1

( خمسمائة ألف لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كّل من قام بإفشاء معلومات تتعلق بتقديم أو عدم 500.000سنوات، وبالغرامة التي ال تزيد على )

 تقديم تقرير اشتباه إلى الوحدة".
 بإصدار قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 2019لسنة  20رقم  من القانون 22المادة  2
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إذا تّبين للمحاسب القانوني أن هناك أسبابا معقولة لإلعتقاد بأن تنفيذ تدابير العناية الواجبة من شأنه أن  
ينّبه العميل، فإنه يجب عليه أن يتوقف عن اتخاذ هذه التدابير مع رفع تقرير اشتباه إلى وحدة المعلومات 

ت المعقولة والضامنة لحماية سرية المعلومات المتصلة وعلى مدقق الحسابات إتخاذ كافة اإلجراءا .المالية
 بتقارير اإلبالغ عن العمليات المشبوهة.

 بشأن مؤشرات االشتباه.تقدير أو تحديد المعامالت المشبوهة : توجيهات عملية  -3

الخاص  سقة مع النمط المعتاد لنشاط العميل ووصف المخاطر  ة أو غير متّ لمعاملة التي تكون غير عاديّ إن ا
ل في ذاتها موضعا للشبهات فاألصل هو البراءة واالستقامة وحسن النية إلى أن يثبت خالف به، ال تشكّ 

ق الحسابات حين فحص معاملة بغرض تحديد ما إذا كانت مشبوهة من عدم  ن على مدقّ ـغير أنه يتعيّ   ذلك.
 ذلك، أن يأخذ بعين اإلعتبار جملة من المعطيات من أهمها :

لمعاملة ال تتضّمن غرضًا اقتصاديا أو مشروعًا واضحًا أو ظاهرا ومثال ذلك قبول العميل إذا كانت ا -
 بالبيع بثمن أقل من التكلفة أو إنجازه أنشطة ليست لها أي مردودية أو ربحية. 

 .ن تفسيرا معقوالإذا كانت المعاملة ال تتضمّ  -
نمط سابق لمعامالت العمالء أنفسهم أو حجم   إذا كان حجم المعاملة أو نمطها يخرج عن إطار أيّ   -

  .أو نمط هذه المعامالت 
 .إذا كان العميل قد فشل في إعطاء التفسير الالزم للمعاملة أو المعلومات الكاملة حولها  -
 .إذا كانت المعاملة ناشئة عن عالقة عمل أنشئت حديثا أو أنها معاملة منفردة -
، دون أن  البالد خارج  موجودة  ابات، أو الشركات، أو هيكليات  إذا كانت المعاملة تتضمن إستخدام الحس -

 يكون ذلك مبّررا باحتياجات العميل االقتصادية. 
 إذا كانت المعاملة تتضمن تمرير األموال من خالل أطراف ثالثة، من دون ضرورة لذلك. -

 

التعرف على  مثلة أوردتها مجموعة العمل المالي لمساعدة مدققي الحسابات فيو في ما يلي عرض أل
هذه األمثلة مذكورة على سبيل التعداد وليس على سبيل الحصر وهي  العمليات غير العادية أو المسترابة :  

تتضمن المؤشرات التي من المفترض أن تثير لدى مدقق الحسابات الريبة حول إمكانية ارتكاب عميله  
 لجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب :

بتحقيق الخسائر أو أرباح ضئيلة للغاية مقارنة بنظرائه في ذات المجال وعدم تراجعه  عدم اهتمام العميل   -
 عن مواصلة نشاطه واإلستمرار في أعماله.
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ارتفاع حجم التمويالت األجنبية من وإلى حسابات العميل، أو زيادة العائدات والمبالغ النقدية التي   -
 داخيله المعتادة دون تبرير. يحصل عليها، بطريقة مفاجئة أو بما ال يتناسب مع م

تلقي العميل أمواال نقدية أو شيكات بقيم مرتفعة ال تتناسب مع حجم عمله أو طبيعة نشاطه، خاصة   -
 إذا كانت من أشخاص ال يظهر ارتباطهم بالعميل بصورة واضحة أو مبررة. 

مصدرها أو سبب  وجود مبالغ أو ايداعات غير مبررة في حسابات العميل ال يمكن التعرف بسهولة على   -
 حصوله عليها.

عدم تناسب مبالغ وتكرارية وطبيعة العمليات التي ينجزها العميل مع طبيعة عمله التجاري أو نشاطه   -
المعروف والمعلن عنه، خاصة إذا تمت هذه العمليات مع أطراف في دول مثيرة للشبهة ال يبدو اتصالها  

 بمجال عمله الظاهري. 
رة الحجم، بما في ذلك عمليات صرف العملة وتحركات األموال عبر الحدود، تكرار العمليات النقدية كبي  -

 .1حال أن هذا النوع من العمليات غير متناسب مع النشاط التجاري المعتاد للعميل 
 

 نطاق واحب اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة :   -4

ليس مطلقا وإنما يقبل  إن االلتزام المحمول على مدقق الحسابات باالبالغ عن المعامالت المشبوهة، 
في المجاالت   المشورةتقديم خدمات عند استثناء، ذلك أن مدقق الحسابات يكون معفى من واجب اإلبالغ 

تهدف إلى مساعدة العميل على غسل األموال أو   المشورة، ما لم تكن المالية و االقتصادية و الضريبية 
 قد تّم طلبها من العميل لغايات متصلة بغسل األموال. المشورةكان مدقق الحسابات عالما أن 

هل أن مدقق الحسابات ملزم بوضع حد للتعامل مع عميله بمجرد رفعه تقرير اشتباه بشأن العميل   -5
 المذكور إلى وحدة المعلومات المالية ؟ 

رض قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو الالئحة التنفيذية، على مدقق الحسابات إنهاء  لم يف
عالقة العمل إثر قيامه برفع تقرير اشتباه للوحدة. غير أن مدققي الحسابات وبحكم مهامهم ووظيفتهم،  

بناء عليه ومن الناحية  ملزمون بالتحلي بصفات النزاهة واالستقامة والمساعدة على فرض إحترام القانون. 
مة لمهنة مدقق الحسابات يفترض في غالب األحيان  العملية، فإن إحترام القواعد المهنية واألخالقية المنظّ 

 
وتمويل   المصدر : مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، األعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل األموال 1

 . 13، ص. 2008اإلرهاب، نوفمبر 
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ما أن رفع تقرير اشتباه للوحدة يعني فقدان عنصر الثقة بين مدقق إنهاء عالقة العمل مع العميل، سيّ 
 .1الحسابات وعميله 

 ن التذكير بالمعطيين التاليين : غير أنه في اآلن نفسه يتعي 

: يحضر تنبيه العميل بواقعة رفع تقرير إشتباه للوحدة، وإن قطع التعامل مع العميل بصفة متزامنة   أولهما
مع رفع تقرير االشتباه قد يثير شكوك العميل سيما وأنه قد تكون هناك تحقيقات جارية للنظر في المعطيات  

 موضوع تقرير االشتباه. 

هو أن رفع تقرير اشتباه ال يعد سببا مؤديا النهاء مهمة مراقب الحسابات حسب قانون الشركات  ثانيهما
 التجارية.  

مواصلة   ،ر حسب ما يمليه عليه ضميره وأخالقيات المهنةبأن يقرّ   مدقق الحسابات ل  في كل الحاالت   يرجعو  
في صورة اتخاذ قرار بقطع   عالقة العمل مع العميل من عدم ذلك في صورة رفع تقرير اشتباه. غير أنه

عالقة العمل فإنه يجدر بمدقق الحسابات اتخاذ االحتياطات الالزمة لتفادي تنبيه العميل عن طريق السهو، 
 ضمان نجاعة التحقيقات المذكورة.  بأنه محّل تقرير اشتباه أو تحقيقات مالية جارية، كل ذلك من أجل

 

 االلتزام الخامس : اإلحتفاظ بالسجالت 

 
 التقيد بسلوك وآداب وتقاليد المهنةبتنظيم مهنة تدقيق الحسابات أنه " يجب على مدقق الحسابات  2020( لسنة 8رقم ) من القانون 24تنص المادة  1

 من نفس القانون أنه "يحضر على مدقق الحسابات ما يلي :  26ومعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة بالدولة...". كما جاء بالمادة 

 االشتغال بالتجارة. -1

مع قواعد سلوك وآداب المهنة المتعارف يّة طريقة تتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها، أو أممارسة المهنة أو اإلعالن عنها ب -2

 ...عليها
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1 

يتعين على مدقق الحسابات أن يثبت إحترامه والتزامه بسائر الواجبات المفروضة عليه بمقتضى قانون  
المستندات والوثائق وال وتمويل اإلرهاب، وهو ما يؤول إلى ضرورة مسك والمحافظة على  مكافحة غسل األم

 والمؤيدات التي تدّعم االلتزام بهذه المقتضيات.

إلتزامه بقانون مكافحة غسل  عمليا، ينبغي على مدقق الحسابات مسك السجالت الكفيلة بإثبات وإظهار 
األموال وتمويل اإلرهاب والئحته التنفيذية، وخاصة إعتماد المنهج القائم على المخاطر وتطبيقه واتخاذ  

 ءات لخفض المخاطر التي يواجهها، واتخاذ تدابير العناية الواجبة والمراجعة المستمرة لكل العمالء.إجرا

 :  وتتمثل هذه السجالت خاصة في ما يلي

 .المستندات والبيانات التي تم الحصول عليها من خالل تنفيذ تدابير العناية الواجبة -

  .ملفات الحسابات  -

 المراسالت الخاصة بالعميل. -

 .نتائج تحاليل تقارير المعامالت المشبوهة -

ويجب أن تكون سجالت العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب وترتيب العمليات الفردية إلجراء تحليل على  
بياناتها، بحيث يمكن أن توفر عند الضرورة دليال لإلدعاء ضد النشاط االجرامي. من هذا المنظور يساعد 

 
vous-https://www.acuite.fr/actualite/magasin/118534/savez-هذه الصورة مأخوذة من الموقع االلكتروني التالي :  1

combien-de-temps-conserver-vos-papiers-professionnels 
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إكتشاف غاسلي األموال وتمويل اإلرهاب ويتيح أثرا ماديا يمكن إتباعه واقتفاؤه  الحفاظ على السجالت على  
 من طرف السلطات المعنية قصد مالحقتهم وتتّبعهم.  

بجميع السجالت والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعامالت وينبغي على مدقق الحسابات االحتفاظ 
وعليه    .ر سنوات على األقل من تاريخ انتهاء المعاملة أو العمليةوالعمليات المحلية والدولية، وذلك لمّدة عش

أن يحتفظ بجميع السجالت والمستندات والوثائق والبيانات التي حصل عليها أو جمعها خالل اتخاذ تدابير  
العناية الواجبة، وكذلك ملفات الحسابات والمراسالت التجارية ونتائج أي تحليل تم إجراؤه، وذلك لمدة عشر 

 م المعاملة أو العملية العارضة.سنوات على األقل من تاريخ انتهاء عالقة العمل أو بعد إتما

 : المذكورة أعاله سنوات  العشر مضيمدقق الحسابات االحتفاظ بالسجالت ما بعد  على  يجب و 

 بالعميل. أو مقدم طلب العملب تقرير اشتباه يتعلق المعلومات المالية وحدة  إلى إذا رفع -
يق من قبل إحدى جهات إنفاذ  علم أن مقدم طلب العمل أو العميل هو قيد البحث أو التحق يإذا كان   -

 تمويل اإلرهاب  وأالقانون بخصوص مسائل تّتصل بغسل األموال 
إتاحة كافة معلومات العناية الواجبة وجميع سجالت ومستندات ووثائق المعامالت  مدقق الحسابات على  و

األنظمة المناسبة التي  . وعليه وضع والعمليات المحتفظ بها دون تأخير للسلطات المختصة عند طلبها
 تمكنه من االستجابة بصورة سريعة لطلبات السلطات المذكورة.
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مدققي الحسابات العقوبات والجزاءات المترتبة عن مخالفة 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابالتزاماته بمتطلبات 
 

يكون  بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فإنه مدقق الحسابات التزاماته  في حال مخالفة
لمكافحة غسل األموال وتمويل   في القانون المنظمعليها  مستهدفا لتطبيق العقوبات والجزاءات المنصوص 

 .اإلرهاب 

 العقوبات:-1

يعاقب ( المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أنه 20من القانون رقم ) 82تنص المادة 
( خمسة ماليين ريال وال تزيد  5,000,000بالحبس لمدة ال تجاوز سنتين، أو بالغرامة التي ال تقل عن )

وأعضاء مجالس  ( عشرة ماليين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من رؤساء10,000,000على )
أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها أو   ()مدققي الحسابات  إدارة األعمال والمهن غير المالية المحددة

 التالية : العاملين بها في حالة مخالفتهم عمدًا أو بإهمال جسيم، األحكام المنصوص عليها في المواد 

 همية بشكل واضح . : اإلحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء و ( 9) -

 :عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة في الحاالت التي يقررها القانون. ( 10) -

: عدم اتخاذ إجراءات للتعرف على هوية العمالء الدائمين أو العرضيين / بدء عالقة العمل أو ( 11) -
في حال صورية البيانات  مواصلتها أو إنجاز المعاملة رغم تعذر اإلمتثال لتدابير التعرف على العميل أو

 المتعلقة بهوية العمالء بصورة واضحة أو عدم كفايتها.  

 : عدم تطبيق تدابير العناية المشددة في الحاالت التي يقررها القانون . ( 13) -

:عدم تحديث ومالءمة الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بصفة  ( 14) -
 مستمرة . 

: عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة على العمالء على أساس مستوى المخاطر المرتبط بهم أو  ( 15) - 
 بأعمالهم أو بمعامالتهم . 

: عدم وضع أنظمة إدارة مخاطر مالئمة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من  ( 16)  -
عائالتهم والمقربين منهم / عدم تطبيق تدابير   العميل من األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أو أفراد 

 إضافية إن ثبت ذلك .
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 : عدم اإلحتفاظ بالسجالت  /عدم إتاحة السجالت دون تاخير للسلطات المختصة عند طلبها. ( 20)  -

: عدم إبالغ وحدة المعلومات المالية فورا بمعاملة أو عملية أو محاولة لتنفيذها وذلك بغض النظر (  21)  - 
قيمتها عند اإلشتباه أو عند توفر أسباب معقولة لإلشتباه في أنها ترتبط بمتحصالت جريمة أصلية أو  عن 

 تشملها أو ترتبط بتمويل اإلرهاب .

 الجزاءات اإلدارية والمالية:-2

المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب   2019لسنة  (20من من القانون رقم )  44تنص المادة 
للجهة الرقابية، وهي قسم مكافحة  مع عدم اإلخالل بأي جزاء أشد ينص عليه قانون آخر، يجوز أنه "على 

، في حالة ثبوت مخالفة  غسل االموال و تمويل االرهاب بادارة شؤون الشركات بالنسبة لمدققي الحسابات 
أي من مديريها أو أعضاء مجلس إداراتها أو المسؤولين التنفيذيين أو  أو  ددة  أي أعمال ومهن غير مالية مح

اإلداريين، ألحكام القانون والالئحة أو أية قرارات أو توجيهات بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،  
 اتخاذ كل أو بعض اإلجراءات التالية: 

 توجيه إنذارات كتابية.   -1

 ر منتظمة عن التدابير المتخذة.إصدار أمر بتقديم تقاري  -2

 إصدار أمر بااللتزام بتعليمات معينة. -3

( خمسة  25,000فرض جزاء مالي على األعمال والمهن غير المالية المحددة المخالفة ال يقل عن ) -4
 اإلنذار.( مائة ألف ريال يوميًا عن كل مخالفة مستمرة بعد 100,000وعشرين ألف ريال، وال يزيد على )

فرض جزاء مالي على األعمال والمهن غير المالية المحددة المخالفة بما ال يزيد على   -5
 ( مائة مليون ريال. 100,000,000)

( مليون ريال على أي من المديرين أو أعضاء مجلس  1,000,000فرض جزاء مالي ال يزيد على ) -6
 اإلدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو اإلداريين. 

قييد صالحيات المديرين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو اإلداريين، باإلضافة إلى  ت  -7
 تعيين مشرف إداري خاص، أو إخضاع األعمال والمهن غير المالية المحددة للرقابة المباشرة. 

 منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات ذات الصلة بصورة دائمة أو مؤقتة.  -8
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إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو اإلداريين بصورة مؤقتة أو طلب   -9
 عزلهم أو استبدالهم. 

وقف الترخيص أو تقييد أي نوع آخر من التصاريح، أو حظر استمرار العمل أو مزاولة المهنة أو   -10
 النشاط، أو شطب االسم من الجدول المقيد به.

 " .وإلغاء التراخيص وشطب التسجيلحب س -11

ضوابط المتعلقة بتوقيع الجزاءات المذكورة أعاله وفقا للو يجوز لمدققي الحسابات التظلم من القرارات 
من الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل    65و   64المحددة بالمادتين  واإلجراءات والمواعيد  

 .اإلرهاب 
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 المراجع القانونية 
 
 بإصدار قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 2019( لسنة  20قانون رقم ) -1
 الموحد. االقتصادي السجل بشأن 2020 لسنة (1رقم ) قانون  -2
بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال   2019( لسنة 41قرار مجلس الوزراء رقم ) -3

 .2019( لسنة 20اإلرهاب الصادر بالقانون رقم ) وتمويل 
  2020( لسنة 1رقم ) للقانون  بإصدار الالئحة التنفيذية 2020( لسنة 12قرار مجلس الوزراء رقم ) -4

 بشأن السجل االقتصادي الموحد 
بانشاء قسم مكافحة غسل األموال و تمويل   2019( لسنة 95)رقم  قرار وزير التجارة و الصناعة -5

 االرهاب بادارة شؤون الشركات بوزارة التجارة و الصناعة .

  مدققي الحسابات القانونيين   ات قواعد التزامباصدار    2020( لسنة  48وزير التجارة و الصناعة رقم )قرار   -6
  وتجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق االستئمانية والشركات بمتطلبات 

 . ألموال وتمويل اإلرهاب غسل ا مكافحة

 
 الروابط المفيدة

 
 مجموعة العمل المالي  -1

gafi.org-https://www.fatf / 
 اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  -2

http://www.namlc.gov.qa/ 
 وحدة المعلومات المالية  -3

http://www.qfiu.gov.qa/?page_id=564&lang=ar 
  الصناعةقسم مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب بوزارة التجارة و  -4

https://www.moci.gov.qa/مكافحة -غسل -األموال- و-تمويل -اإلرهاب/ 

 AMLcontrol.aml@moci.gov.qa  البريد االلكتروني للقسم •

 لمراسلة القسم : قسم مكافحة غسل األموال و تمويل االرهاب ، ادارة شؤون الشركات ،  •
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https://www.fatf-gafi.org/
https://www.fatf-gafi.org/
https://www.fatf-gafi.org/
http://www.namlc.gov.qa/
http://www.namlc.gov.qa/
http://www.namlc.gov.qa/
http://www.qfiu.gov.qa/?page_id=564&lang=ar
https://www.moci.gov.qa/مكافحة-غسل-الأموال-و-تمويل-الإرهاب/
mailto:AMLcontrol.aml@moci.gov.qa
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